
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-16:20, sammanträdet ajourneras 14:35-15:00 

 
Beslutande Ordförande Radovan 

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

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

 Carl Henrik Nilsson (SD) Bodil Thuresson (KD) Peter Isacson (S) 

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

 Susanna Svensson (POB)   

Tjänstgörande 
ersättare 

Inger Hagelin(M) tjänstgör 
för Abdikarim Hassan (POB) 
§§ 211-230 

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

Lars Sjöberg (S) tjänstgör för 
Abdikarim Hassan (POB) §§ 
231-234 

                   
Ersättare Lars Sjöberg (S) §§ 211-230 Ulf Nilsson (SD) Manal Nasif (V) 
    
         
                   

Övriga närvarande 
Eva Rosenquist, 
nämndsekreterare 

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

 Jonna Persson, 
projektledare § 211-214        

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2022-11-25 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Eva Rosenquist 

211-234 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2022-11-24 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-11-25 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-12-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Eva Rosenquist 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 211 

Fastställande av dagordning 
  

Beslut 
 

• Dagordningen fastställs 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 212 

Upprop 
    

• Se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 213 

Val av justerare 
   

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

dagens protokoll 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 214 

Informationer 
   

Ordförande informerar 

- Ledamot Ulf Nilsson (SD) gratuleras med anledning av hans 60 års-
dag. 

- Resultatmålsdag för Arbete och välfärdsnämnden den 29/11 ställs 
in. 

Förvaltningschefen informerar 

- Verksamhetschef Peter Sonnsjö går i pension till sommaren. Rekry-
teringsprocess har påbörjats. 

- Veronika Svensson återkommer som enhetschef på barn och ung-
domsenheten. 

- Riksnormen för ekonomiskt bistånd utökas med 8,6 %. Hyresök-

ningar och högre elpriser att vänta. Beräkning påbörjad av ekono-

merna hur det kommer att påverka förvaltningen. 

- Ökning av orosanmälningar. 

- Energibesparing inom kommunen. 

- Covid-19. Ökning under hösten och vintern. Kontinuitetsplanering 

ses över. 

- Lägesbild kopplat till kriget i Ukraina. 

Verksamhetsinformation - Projekt sociala insatser i utsatta områden, Jonna 
Persson 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 215 

Information om medarbetarenkät 2022 
    

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier redogör för Arbete och väl-
färdsförvaltningens resultat av Medarbetarenkäten 2022. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 216 

Feriearbete 2022 
Änr AVN 2022/4141 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Feriearbete 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 217 

Förvaltningsstatistik 2022 
Änr AVN 2022/46 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 221124 

Förvaltningsstatistik 20221124 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 218 

Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 3 
Änr AVN 2022/1855 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 3 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 219 

Personalrapport kvartal 3 
Änr AVN 2022/1748 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
AoV Personalrapport kvartal 3 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 220 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2022/27 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-28, Halvårsredovisning arbetsmarknadspolitisk hand-
lingsplan 2022 

Beslut KS 2022-09-28, Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 

Beslut KS 2022-09-28, Revidering av ledarpolicy  

Beslut KF 2022-10-11, Delårsrapport januari-augusti 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 221 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2022/61 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

Protokollsanteckning 

Fia Rosenstråle (SD) lämnar protokollsanteckning å Sverigedemokratiska 
gruppens vägnar enligt följande:  

”Protokollsanteckning Arbete och Välfärdsnämnden 22-11-24 

Ärende 11.1 

Vi Sverigedemokrater anser att nämnden borde ta del av underlaget för 
tilldelning av medel då hela nämnden lyder under sekretessen.  

För Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun 

Fia Rosenstråle 

Gruppledare    ” 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah novembernämnd 

Delegationsbeslut Arbete och välfärdsnämnden november 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 222 

Rapporter enligt 16 kapitlet 6h § socialtjänstlagen 
om ej verkställda beslut 
Änr AVN 2016/4152 

Beslut 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kapitlet 6 h § SoL (2001:453) ska nämnden en gång per kvartal 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över 
hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-09-30 

Barnkonsekvensanalys 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 223 

Utvärdering - Ordförandedirektiv, jämställda utbetal-
ningar ekonomiskt bistånd 
Änr AVN 2019/4023 

Beslut 
• godkänna utvärderingen av införandet och dess implementering av 

jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd.  

 

Reservationer 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) reserverar sig å Socialdemo-
kratiska gruppens vägnar mot beslutet.  

Protokollsanteckningar 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) lämnar följande proto-
kollsanteckning: 

” Protokollsanteckning till Arbete och välfärdsnämnden den 24 november 
2022 ärende 13, utvärdering – ordförandedirektiv jämställda utbetalningar 
ekonomiskt bistånd. 

Vi i den Socialdemokratiska gruppen är i grunden för ett arbetssätt där det 
ekonomiska biståndet fördelas utifrån en individuell bedömning. Denna 
metod som nu är införd innebär inte att den uppdelning och utbetalning 
som görs fördelar inkomsterna lika mellan parterna. Denna modell kan 
även bidra till att den ena parten får en betydligt högre inkomst om fallet är 
så att den parten har andra inkomster också.  

Vi Socialdemokrater är för en modell med proportionella utbetalningar då 
vi anser att det blir mer jämställt även ur ett längre perspektiv. Vi anser 
också att individuella bedömningar och proportionella utbetalningar ger 
ett större utrymme för det sociala arbetet med den sökande och arbetet för 
att återgå till egen försörjning ökar. Vi ser det som att det behövs både ge-
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

mensamma samtal med de sökande men även egna samtal detta för att 
kunna synliggöra båda parterna som egna individer istället för en gemen-
sam enhet. Detta sätt kan också leda till att normer och värderingar om att 
exempelvis mannen är den som är huvudförsörjaren i familjen kan arbetas 
bort.  

Vi förstår att det inte är en glasklar väg fram till hur förvaltningen ska ar-
beta med detta så det idag saknas nationella riktlinjer, därför anser vi att 
Arbete och välfärdsförvaltningen årligen bör genomföra omvärldsbevak-
ning gällande jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd, detta för att 
ambitionen ska vara att förvaltningen övergår till proportionerlig utbetal-
ning av ekonomiskt bistånd.  

 Då våra yrkande i ärendet inte vann gehör lämnar vi denna protokollsan-
teckning. 

För den socialdemokratiska gruppen i Arbete och välfärdsnämnden 

Sabina Månsson Hultgren (S) Vice ordförande                                           ” 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar på tillägg med följande att-sats: 

- Arbete och välfärdsförvaltningen årligen gör en omvärldsbevakning 
gällande jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd, detta för att 
ambitionen ska vara att förvaltningen övergår till proportionerlig 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. 

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar å alliansstyrets vägnar avslag till So-
cialdemokratiska gruppens tilläggsyrkande.  

Fia Rosenstråle (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar avslag 
till Socialdemokratiska gruppens tilläggsyrkande. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokra-
tiska gruppens tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut. 

Votering 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) begär votering. Votering 
verkställs.  

Nämnden godkänner följande beslutsgång; ”Ja” för förvaltningens förslag 
till beslut och ”Nej” till Sabina Månsson Hultgrens (S) tilläggsyrkande.  

Med 11 ja röster Richard Berggren (M), Monika Åängasköld (M), Fredrik 
Hamrin (M), Hanna Rogland (L), Ann-Charlotte Lindner (L), Bodil Thures-
son (KD), Fia Rosenstråle (SD), Susanna Svensson (POB), Carl-Henrik Nils-
son (SD), Inger Hagelin (M), Radovan Javurek (L) och 4 nej röster Sabina 
Månsson Hultgren (S), Peter Isacsson (S), Titti Tingström (S), Patric Nelson 
(S) beslutar Arbete och välfärdsnämnden i enlighet med förvaltningens för-
slag till beslut.  

 

Sammanfattning 
Ordförande i Arbete och välfärdsnämnden gav i december månad 2019 för-
valtningen ett direktiv att utreda möjligheten till individuella utbetalningar 
av försörjningsstöd till par och familjer. 

En övergång till jämlika utbetalningar ligger väl i linje med förvaltningens 
självförsörjningsuppdrag, som i sin tur stämmer överens med riksdagens 
jämställdhetspolitiska mål kring ekonomisk självständighet. 

Ekonomisk självständighet är ett av sex jämställdhetspolitiska mål som 
riksdagen har beslutat om. Vid myndighetsutövning av ekonomiskt bistånd 
görs en bedömning av den ekonomiska och sociala situationen där gifta, 
sambos och partners har ett gemensamt försörjningsansvar för varandra 
och där beslutet omfattar båda parter i förhållandet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslut fattades i Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28. Uppdraget var 
att genomföra delade utbetalningar av försörjningsstöd. I uppdraget ingick 
även en utvärdering av införandet och dess implementering till november 
2022.  

Implementeringen av jämställd utbetalning är nu genomförd.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• godkänna utvärderingen av införandet och dess implementering av 

jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-24 

Beslut AVN 2021-10-28 Svar på ordförandedirektiv, utreda möjligheten till 
individuella utbetalningar av försörjningsstöd till par och familjer. 

Ordförandedirektiv  
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Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 224 

Sammanträdestider Arbete och välfärdsnämnden 
2023 
Änr AVN 2022/4448 

Beslut 
• fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2023 

enligt förslag 

• fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksamhets-
året 2023 enligt förslag 

 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har lagt fram ett förslag till sammanträdeskalender för 
Arbete och välfärdsnämnden 2023. Kalenderförslaget innehåller såväl 
nämndsammanträden som myndighetsutskottets sammanträden.  

Extra myndighetsutskott utöver planeringen sätts in vid behov. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2023 
enligt förslag 

• fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksam-
hetsåret 2023 enligt förslag 
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Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-02 

Förslag Arbete och välfärdsnämndens kalender 2023 
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Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24  
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AVN § 225 

Radovan Javureks (L) avsägelse som ordförande 
och ledamot i Arbete och välfärdsnämndens  
myndighetsutskott 
Änr AVN 2022/4539 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen 

 

 

      

Arbete och välfärdsförvaltningenörslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• Bifalla avsägelsen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 221102 
Avsägelse 211102 
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AVN § 226 

Redovisning av kontaktpolitikerbesök 2022 
Änr AVN 2022/1116 

Beslut 
• Godkänna redovisningen. 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har utsett kontaktpolitiker till förvaltningens 
verksamheter samt till vissa föreningar/organisationer som får bidrag från 
nämnden. Uppdraget som kontaktpolitiker fullgörs genom att besöka 
verksamheten efter inbjudan från verksamhetschef och ta del av den för-
djupade information som ges. Att vara kontaktpolitiker innebär att vara 
nämndens förlängda arm mot verksamheten. Kontaktpolitikerna ska årli-
gen, skriftligt redovisa uppdraget. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna redovisningen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 221101 

Redovisning av kontaktpolitikeruppdrag 2022 
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AVN § 227 

Revidering av Arbete och välfärdsnämndens delega-
tionsordning 
Änr AVN 2022/53 

Beslut 
• anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2022-12-01 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden för revidering av gällande delegationsordning. Det nya 
förslaget finns som bilaga till detta ärende.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2022-12-01 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-04 

Barnkonsekvensanalys 

Förslag till reviderad delegationsordning 
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AVN § 228 

Remissvar Kultur och fritidsnämnden - Friluftsplan 
2023-2027 
Änr AVN 2022/3974 

Beslut 
• Översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

Arbete och välfärdsnämndens remissvar till Kultur och fritidsnämnden 

 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2021-03-24, KS §66, uppdrag av kom-
munstyrelsen att ta fram en kommunövergripande Friluftsplan.  

Planen har tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar och externa 
intressenter. Fem övergripande målområden, 15 resultatmål samt åtgärder 
för måluppfyllelse har identifierats. Kristianstads kommuns förslag på 
Friluftsplan samspelar med mål och ställningstaganden som berör frilufts-
livet på såväl lokal som på regional, nationell och internationell nivå. 

Huvuddokumentet innehåller bakgrund, vision, målområden, resultatmål 
och åtgärder samt vilken förvaltning och nämnd som är ansvarig per åt-
gärd. En beskrivning av tidigare ställningstaganden, planer och mål som 
berör friluftslivet återfinns i bilaga 1. 

Friluftsplanen är nu på remiss till Arbete och välfärdsnämnden och besva-
ras genom detta tjänsteutlåtande, där förvaltningen ställer sig bakom 
planen men anser att mål och uppföljning behöver förtydligas i förhållande 
till den strategiska färdplanen. 
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Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

Arbete och välfärdsnämndens remissvar till Kultur och fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-04 

Remissversion Friluftsplan 2023-2027  

Remissversion Friluftsplan 2023-2027, bilaga 1 
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AVN § 229 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2021/2927 

Beslut 
• Godkänna månadsuppföljning efter oktober samt helårsprognos för 

2022.  

• Godkänna särskilda redovisningar. 

• Avsluta särskild redovisning av omställning SFI då organisationsan-
passning är genomförd. 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter oktober månad visar fortsatt 
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 ekono-
miskt bistånd mycket osäker. Priser som stiger påverkar alla medborgare i 
kommunen och även försörjningsstödstagare. Schabloner för tex livsmedel kan 
komma att justeras och ökade hyres- och elkostnader kommer 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 
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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 
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 oktober samt helårsprognos för 

2022.  

• Godkänna särskilda redovisningar. 

• Avsluta särskild redovisning av omställning SFI då organisationsan-
passning är genomförd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-07 

Månadsrapport oktober  

Månadsprognos AoV oktober 2022 

Rapport om hur beslutade uppdrag från nämnden framskrider november 
2022. 
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AVN § 230 

Inför Idéburet offentligt partnerskap mellan Kristian-
stads kommun och Brottsofferjouren Nordöstra 
Skåne 
Änr AVN 2022/4044 

Beslut 
• föreslå Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att av-

sluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar av-
slag till andra att-satsen att föreslå kommunstyrelsen att utöka Arbete och 
välfärdsnämndens budgetram från och med 2023 med 173 282 kronor plus 
indexökning.  

Monika Åängasköld (M) yrkar å Moderata gruppens bifall till Carl-Henrik 
Nilssons (SD) yrkande. 

Bodil Thuresson (KD) yrkar bifall till Carl-Henrik Nilssons (SD) yrkande. 

Susanna Svensson (POB) yrkar bifall till Carl-Henrik Nilssons (SD) yrkande.  

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Carl Henrik Nils-
sons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Carl 
Henrik Nilssons (SD) yrkande.  

Votering 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) begär votering. Votering 
verkställs.  

Arbete och välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: ”Ja” för för-
valtningens förslag till beslut ”Nej” till Carl Henrik Nilssons (SD) yrkande.  

Med 7 ja röster Sabina Månsson Hultgren (S), Hanna Rogland (L), Ann-
Charlotte Lindner (L), Peter Isacsson (S), Titti Tingström (S), Patric Nelson 
(S), Radovan Javurek (L) och 8 nej röster Richard Berggren (M), Monika 
Åängasköld (M), Fredrik Hamrin (M), Bodil Thuresson (KD), Fia Rosen-
stråle (SD), Susanna Svensson (POB), Carl Henrik Nilsson (SD), Inger Hage-
lin (M) beslutar Arbete och välfärdsnämnden i enlighet med Carl Henrik 
Nilssons yrkande.  

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne ge-
nom ett idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräk-
nas börja gälla 1 januari 2023 och reglerar såväl övergripande samverkan, 
varje parts ansvar samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till 
Brottsofferjouren. 

Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Brottsofferjouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med en ekonomisk ersättning med 606 487 kr per år och 
därefter indexregleras en gång per år. 
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Ny ersättningsnivå till Brottsofferjouren innebär en kostnadsökning för Ar-
bete och välfärdsnämnden från nuvarande 433 205 kr/år till 606 487kr to-
talt, en total ökning med 173 282 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden 
äskar motsvarande ökning av budgetram inklusive indexökning för år 2023 
och framåt. Ersättningshöjning motiveras med allmänna kostnadsökningar 
såsom löne-kostnad, materialkostnad och kompetensutveckling samt med 
utökad och mer formaliserad samverkan kopplad till kommande IOP. 

Tidigare överenskommelse (enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-
14) om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kommun på 5 kr/kom-
muninvånare ska därmed avslutas.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• föreslå Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att av-

sluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

• föreslå kommunstyrelsen att utöka Arbete och välfärdsnämndens bud-
getram från och med 2023 med 173 282 kronor plus indexökning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Idéburet Offentligt Partnerskap Brottsofferjouren Nord-
östra Skåne 

Beslut Kristianstads kommunfullmäktige 2014-10-14 §157 
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AVN § 231 

Idéburet offentligt partnerskap mellan Kristianstads 
kommun och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 
Änr AVN 2022/4044 

Beslut 
• teckna avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Kristian-

stads kommun och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 
genom ett idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP be-
räknas börja gälla 1 januari 2023 och reglerar såväl övergripande samver-
kan, varje parts ansvar samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till 
Brottsofferjouren. Samarbetet ska ske så att det gagnar kommunens med-
borgare på bästa sätt. Tillsammans vill vi bidra till en positiv utveckling för 
medborgare i Kristianstad kommun. Detta genom att ge brottsutsatta, 
vittnen och anhöriga stöd, råd och vägledning i en aktuell eller kommande 
rättsprocess och arbeta gemensamt för att förebygga otrygghet, minska 
konsekvenserna av brott och verka för ett samhälle som är tryggt.  

Genom IOP åtar sig Kristianstads kommun att ersätta Brottsofferjouren, via 
Arbete och välfärdsnämnden, med en ekonomisk ersättning med 606 487 
kr per år och därefter indexregleras en gång per år enligt Arbetskostnads-
index (AKI).  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-11-24   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• teckna avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Kristian-

stads kommun och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-03 Förslag till Idéburet offentligt partnerskap 
mellan Kristianstads kommun och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 

Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Kristianstads kommun 
och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 

Barnkonsekvensanalys 
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AVN § 232 

Remissvar - Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av 
möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i 
skyddat boende 
Änr AVN 2022/3726 

Beslut 
• godkänna förvaltningens remissvar gällande utkast till lagrådsremiss 

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i 
skyddat boende S2022/03649 

 

 

Sammanfattning 
Utkastet till lagrådsremiss har tidigare föregåtts av betänkandet Ett fönster 
av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 
2017:112) och Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – för-
slag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skol-
gång (Ds 2020:16). Alla tre med syfte att höja ambitionen gällande barn 
som tvingas bo i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. 
Utöver detta innehåller lagrådsremissen förslag som ska förbättra skyddet 
och stödet till alla dem som behöver skyddat boende.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• godkänna förvaltningens remissvar gällande utkast till lagrådsremiss 

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i 
skyddat boende S2022/03649 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-11-01 

Remissvar - till utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende S2022/03649 

Barnkonsekvensanalys 

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende S2022/03649 – utkast till lagrådsremiss 
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AVN § 233 

Intern kontroll 2022 
Änr AVN 2022/1531 

Beslut 
• Intern kontroll arbetet 2022 värderas som standardiserad 

• Godkänna avrapporteringen av intern kontroll uppföljningen 2022 

 

 

Sammanfattning 
Riskanalys har gjorts av förvaltningens huvudprocesser. Riskanalysen 
grundar sig i verksamhetsplan med omvärldsanalys, förändrad lagstiftning, 
revisionsrapporter, avvikelserapporter och andra granskningar. Urvalet av 
kontrollmoment gjordes enligt den Väsentlighet och Risk-modell som är 
antagen för intern kontrollarbetet av Kristianstad kommun.  

Utfallet av genomförda kontrollmoment visar på ett fortsatt behov av 
intern kontroll av flera områden. Dessa områden är sårbara och konse-
kvenserna är stora för medborgaren vid eventuella felaktigheter vilket gör 
att det är av stor vikt att även fortsättningsvis kontrollera att rutiner och 
strukturer finns, efterföljs och vidareutvecklas. 

Förvaltningens förslag är att uppföljningen av årets interna kontroll skall 
värderas som standardiserad. Det finns en mognadsmodell för intern kon-
troll som visas nedan och som går från skalan otillförlitlig till optimerad. En 
standardiserad mognadsgrad kännetecknas av riskbedömda processer, att 
en process för att upptäcka och åtgärda risker och fel finns på plats samt att 
nämnd får regelbunden uppföljning av statusen på det interna kontrollar-
betet. Skalan förklaras vidare i bilagan årsrapport intern kontroll. 

Kristianstads kommuns målsättning är att nå mognadsnivån övervakad. 
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Otillförlit-
lig 

Informell Standardise-
rad 

Övervakad Optimerad 

  X   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Intern kontroll arbetet 2022 värderas som standardiserad 

• Godkänna avrapporteringen av intern kontroll uppföljningen 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande uppföljning Intern kontroll 2022 

Intern kontrollplan 2022 

Årsrapport intern kontroll 2022 

Avrapportering intern kontroll 2022 
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AVN § 234 

Val av ersättare för ordförande under december 
månad 2022 
Änr AVN 2022/4721 

Beslut 
• utse Sabina Månsson Hultgren (S) som ersättare för ordförande under 

december månad 2022.  

• ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter 

 

 

Sammanfattning 
Radovan Javurek (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ord-
förande i Arbete och välfärdsnämnden från och med 2022-11-30. Full-
mäktige har bifallit avsägelsen. Liberalerna har inte inkommit med någon 
nominering för fyllnadsval. 

I enlighet med 17 § i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Kristianstads kommun ska nämnden besluta om ersättare 
för ordförande om denne inte kan fullgöra sitt uppdrag.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• utse Sabina Månsson Hultgren (S) som ersättare för ordförande  

under december månad 2022.  

• ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 221121 

Beslut KF 2022-11-15, Avsägelse som ledamot tillika ordförande i arbete 
och välfärdsnämnden - Radovan Javurek (L) 

Avsägelse av politiskt uppdrag - ordförande i Arbete och välfärdsnämnden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
Avtackning 
 
Radovan Javurek (L) avtackas av Arbete och välfärdsnämnden och Arbete 
och välfärdsförvaltningen för sitt stora engagemang och sina insatser som 
ordförande i Arbete och välfärdsnämnden.  
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