
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-14:45, sammanträdet ajourneras 14:10-14:30 

 
Beslutande Ordförande Radovan 

Javurek (L) 
Vice ordförande Sabina 
Månsson Hultgren (S) Richard Berggren (M) 

 Monika Åängasköld (M) Fredrik Hamrin (M) Hanna Rogland (L) 

 Susanna Svensson (POB) Bodil Thuresson (KD) Peter Isacson (S) 

 Titti Tingström (S) Patric Nelson (S) Fia Rosenstråle (SD) 

    

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ann-Charlotte Lindner (L) 
tjänstgör för Gunn Högberg 
(C) 

Pia Dahlin (SD) tjänstgör för 
Carl Henrik Nilsson (SD) 

Inger Hagelin(M) tjänstgör för 
Abdikarim Hassan (POB) 

                   
Ersättare Ulf Nilsson (SD) Lars Sjöberg (S) Manal Nasif (V) 
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Preben Bruzelius, 
verksamhetschef § 191-194 

 Eva Rosenquist, 
nämndsekreterare             

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2022-10-28 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Emilie Paridon 

191-204 

 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Radovan Javurek             

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Sabina Månsson Hultgren        

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2022-10-27 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-10-28 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-11-19 

Förvaringsplats 
för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset 

Underskrift  .............................................................................................................. 

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 191 

Fastställande av dagordningen 
    

• Dagordningen fastställs. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 192 

Upprop 
    

• Se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 193 

Val av justerare 
    

• Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) väljs till justerare för 
dagens protokoll 

 

 

 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 194 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) gratuleras med an-
ledning av hennes 40 årsdag.  

- Redovisning av kontaktpolitikeruppdrag senast 4/11 

- Resultatmålsdag för Arbete och välfärdsnämnden den 29/11 

 

Förvaltningschefen informerar 

- Kickan Olsson blir ny verksamhetschef för Barn och ungdomsverk-
samheten from den 9/1 

- Arbetet med handlingsplanen inom Barn och ungdomsverksamhe-
ten fortgår 

- Kommunövergripande samordningsstad med anledning av energi-
besparing 

 

Verksamhetsinformation från Utbildning och arbete, Preben Bruzelius 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 195 

Interreligiösa rådets protokoll 2022-09-14 
Änr AVN 2022/783 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Interreligiösa rådets protokoll 2022-09-14 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 196 

Integrationsrådets protokoll 2022-09-21 
Änr AVN 2022/400 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Integrationsrådets protokoll 2022-09-21 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 197 

Lokala drog- och brottsförebyggande rådets         
protokoll 2022-09-09 
Änr AVN 2022/313 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Lokala drog- och brottsförebyggande rådets protokoll 2022-09-09 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 198 

Förvaltningsstatistik 2022 
Änr AVN 2022/46 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 2022-10-27 

Förvaltningsstatistik 2022-10-27 Bilaga 1 Socialstyrelsens                          
sammanställning 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 199 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2022/27 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2022-09-21 Handlingsplan för samverkan mellan               
Kristianstads kommun och idéburen sektor 2023-2024 

Beslut KFN 2022-09-15 Friluftsplan 2023-2027 

Beslut, IVO 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 200 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2022/61 

Beslut 
• Godkänna redovisningen. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah oktobernämnd 

Delegationsbeslut Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 201 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kristianstads kommun gällande § 12 alkohol-
förtäring 
Änr AVN 2021/3715 

Beslut 
• Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med Regeringens ANDTS-strategi 2021-2025 avser Kristianstad 
kommun att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alko-
hol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. 
Förslag till reviderade ordningsstadga inkluderar därför anläggningar och 
platser där barn och unga vistas.  

Medborgare ska informeras om var alkohol får förtäras genom ökad    
skyltning och information på hemsida och i sociala medier.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

• besluta om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Lokala ordningsföreskrifter daterat 2022-09-12 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, rev 2020-
10-13 § 183 att gälla from 2020-10-23 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 202 

Remiss KSAU - Handlingsplan för samverkan mellan 
Kristianstads kommun och idéburen sektor 2023-
2024 
Änr AVN 2022/3921 

Beslut 
• Översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

Arbete och välfärdsnämndens remissvar till kommunstyrelsens arbets-
utskott. 

 

Sammanfattning 
År 2016 fastställde Kommunfullmäktige en överenskommelse mellan 
idéburen sektor och kommunen. För att konkretisera och vidmakthålla 
arbetet har uppdrag getts att ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i 
överenskommelsen. Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads 
kommun och idéburen sektor 2023-2024 har tagits fram av en styrgrupp 
bestående av representanter av såväl Kristianstads kommun som idéburen 
sektor. Arbetet har samordnats av kommunledningskontoret och Arbete 
och välfärdsförvaltningen har deltagit. 

Förslag på handlingsplan är nu på remiss till Arbete och välfärdsnämnden 
och besvaras genom detta tjänsteutlåtande, där förvaltningen ställer sig 
bakom handlingsplanen.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

Arbete och välfärdsnämndens remissvar till kommunstyrelsens arbets-
utskott 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-23 

Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och 
idéburen sektor 

Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen 
sektor 2023-2024 

Arbetsordning för styrgruppen 2022-01-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 203 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2021/2927 

Beslut 
• Godkänna månadsuppföljning efter september samt helårsprognos för 

2022. 

• Godkänna särskilda redovisningar. 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter september månad visar på en 
negativ avvikelse på -14,5 mkr  

Utfallet för verksamheterna våld i nära relation och ekonomiskt bistånd 
ligger något högt i förhållande till budget men helårsprognosen visar en 
budget i balans.  Placeringar av personer som utsatts för våld har ökat 
under flera år.  

Oroligheter i omvärlden till följd av kriget i Ukraina gör prognosen för 
ekonomiskt bistånd mycket osäker. Priser som stiger påverkar alla med-
borgare i kommunen och även försörjningsstödstagare. Schabloner för tex 
livsmedel kan komma att justeras och ökade hyres- och elkostnader kom-
mer att påverka utbetalningar för försörjningsstöd.  

Prognosen visar en negativ avvikelse för SFI (Svenska för invandrare) men 
ett omställningsarbete pågår för en budget i balans. Helårseffekten av detta 
arbete kommer att synas först under 2023. På grund av vakanta tjänster 
visar Jobb & kompetenscenter på en positiv avvikelse. 

Barn- och ungdomsverksamheten har många placeringar på HVB och i 
konsulentstödda familjehem. Verksamheten befarar en stor risk för fortsatt 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

hög nivå av placeringar under 2022 vilket leder till en negativ avvikelse för 
verksamheten. 

Prognosen för Vuxna missbrukare visar på en budget i balans.  

Överskottet på gemensam verksamhet beror på vakanta tjänster och stor 
återhållsamhet. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna månadsuppföljning efter september samt helårsprognos för 

2022.  

• Godkänna särskilda redovisningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-10 

Månadsrapport september 

Månadsprognos AoV september 2022 

Rapport om hur beslutade uppdrag från nämnden framskrider oktober 
2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 204 

Remissvar Finansdepartementet - Utökat              
informationsutbyte 
Änr AVN 2022/3739 

Beslut 
• Översända remissvaret till Finansdepartementet 

 

Sammanfattning 
Kristianstad kommun har utsetts till remissinstans för Utökat informa-
tionsutbyte och remissen har översänts till Arbete och välfärdsförvaltning-
en.   

Utredningen Utökat informationsutbyte har initierats av Finansdeparte-
mentet med syfte att utreda möjligheterna till informationsutbyte mellan 
myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor. Utredningen har i en 
delrapport gjort en kartläggning av behov av ytterligare information för att 
säkerställa tillgång till tillräcklig information för att kunna fatta korrekta 
beslut om utbetalningar till enskilda. I utredningens slutrapport görs be-
dömningar om behov av författningsändringar samt bedömningar kring 
behovet av skydd för den enskildes integritet.  

Utredningen lämnar fyra förslag som syftar till att öka möjligheterna till 
informationsutbyte. En generell sekretessbrytande bestämmelse föreslås 
införas i Offentlighets och sekretesslagen som innebär att sekretess inte 
hindrar att uppgifter, på begäran eller eget initiativ, lämnas till annan 
myndighet om det anses behövas. Socialtjänstsekretessen utgör dock ett 
undantag från den föreslagna generella sekretessbrytande bestämmelsen. 
Vidare föreslås också en utökad möjlighet att utbyta offentliga uppgifter 
och en utökad uppgiftsskyldighet i vissa fall. Den medför en uppgiftsskyl-
dighet för kommunerna att meddela Försäkringskassan när insatser för 
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enskilda ändras eller upphör, när det kan komma att påverka utbetalningar 
från Försäkringskassan. Vidare föreslås också att informationsutbyte mel-
lan myndigheter i högre grad ska kunna ske elektroniskt.  

Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit del av utredningen och dess 
förslag och ser positivt på förslagen, men framhåller också att förslagen 
inte fullt ut tillgodoser behovet av utökat informationsutbyte för kommu-
nerna.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Översända remissvaret till Finansdepartementet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Remissvar av Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte 

Remissvar Utökat informationsutbyte Ds 2022:13 

Remissmissiv Utökat informationsutbyte Ds 2022:13 

Promemoria Utökat informationsutbyte Ds 2022:13 
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