
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, kl. 14:10 – 15:52, sammanträdet ajourneras 14:45 – 15:00 

 
Beslutande 
 

David Stenergard (M), 
ordförande 

Carl Henrik Nilsson (SD), 
förste vice ordförande 

Katarina Honoré (S),  
andre vice ordförande 

 Monika Åängasköld (M) Fia Rosenstråle (SD) Richard Berggren (M) 

 Filip Hannjö (M) Bodil Thuresson (KD) Lars Sjöberg (S) 

 Titti Tingström (S) Patric Nelson (S) Abdi Kajse Aynan (V) 

 
Hanna Rogland (L) 
 

Qalinle Dayib (C) 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

 

Per-Olof Lundqvist (SD) 
tjänstgör för Mattias Norén 
(SD) 
 

       

    
Ersättare Hasan Akbar (S) Ulf Nilsson (SD) Ann Bertilsson (S) 
 Eskil Eskilsson (V) Jakub Zulinski (M) Gösta Knutsson (KD) 
         
Övriga närvarande 
 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Caroline Månsson, 
nämndsekreterare 

 
 
Susanne Friedrichsen, 
samordnare § 12 

       

 Utses att justera Katarina Honoré        

Justeringens 
tid och plats 

 

Östra kommunhuset, 2023-01-27 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Caroline Månsson 

8-22 

 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 David Stenergard             

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Katarina Honoré        

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2023-01-26 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2023-01-27 Datum då  
anslaget tas ned 

2023-02-18 

Förvaringsplats 
för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset 

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

        
Caroline Månsson 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 8 

Fastställande av dagordning 
   

Beslut 
• Godkänna dagordningen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 9 

Upprop 
   

• Se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 10 

Val av justerare 
   

Beslut 
• Andre vice ordförande Katarina Honoré (S) väljs till justerare för    

dagens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 11 

Informationer 
    

Ordförande informerar: 

- Ordförande David Stenergard (M) meddelar att han kommer att 
sluta som ordförande för Arbete och välfärdsnämnden. Det pågår 
ett arbete inom partiet för att ta fram en ny kandidat.  

- Delger information om mötesordning. 

 

Förvaltningen informerar: 

- Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att säkerställa stabilitet, rätts-
säkerhet och kompetensförsörjning med anledning av genomförd   
genomlysning av verksamheten Barn och ungdom. 

- Projektansökan kommer att genomföras inom ramen för                
Socialstyrelsens utlysning av statsbidrag för att stärka                 
kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadig-
varande boende. 

- Nämndsekreteraren delger information inför val av kontakt-
politikeruppdrag.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 12 

Slutrapport ArbKomp 
Änr AVN 2022/5243 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

           

Beslutsunderlag 
Utvärdering av projekt ArbKomp slutrapport inkl bilagor 221214 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 13 

Förvaltningsstatistik 
Änr AVN 2023/56 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20230126 

Förvaltningsstatistik 20230126 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 14 

Lokala drog- och brottsförebyggande rådets          
protokoll 2022-12-09 
Änr AVN 2022/313 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

      

Beslutsunderlag 
Lokala drog- och brottsförebyggande rådets (BRÅ) protokoll 2022-12-09 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 15 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2022/5228 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Förvaltningsövergripande samverkan (FÖS) 2022-12-15 

Beslut KF 2022-12-14 Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 
2022-2026 

Beslut KF 2022-12-14 Revidering av gemensamt reglemente för kommun-
styrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun 

Beslut KF 2022-12-14 Reviderade arvodesbestämmelser för förtroende-
valda 

Beslut KF 2022-12-14 Val av ledamöter och ersättare i arbete och välfärds-
nämnden 

Beslut KF 2022-12-14 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i arbete och välfärdsnämnden 

Beslut KSAU 2022-12-07 Tider för boksluts- och budgetberedning samt 
ägardialog med bolagen under 2023 

Beslut BUN 2023-01-09 Val av ledamot till Integrationsrådet 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 16 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2023/42 

Beslut 
• Godkänna redovisningen. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah januarinämnd 

Delegationslista Arbete och välfärdsnämnden i januari 2023 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 17 

Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
Änr AVN 2022/4623 

Beslut 
• Godkänna handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 2023. 

 

 

Sammanfattning 
Den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling har genom-
förts på samtliga organisatoriska nivåer (enhet, verksamhet och            
förvaltning). Uppföljningen har hanterats i kommunens stödsystem för 
arbetsmiljö, OPUS.  

En förvaltningsövergripande handlingsplan har tagits fram utifrån         
identifierade utvecklingsbehov.   

Flera av fjolårets utvecklingsområden har förbättrats vid årets uppföljning 
och vi kan således konstatera beslutade åtgärder sannolikt haft gott     
resultat. 

Ett identifierat utvecklingsområde vid årets uppföljning, som också varit 
aktuellt under tidigare år, är arbetet med att förebygga och hantera     
kränkande särbehandling. Under hösten 2022 genomfördes en utveck-
lingsinsats riktad till chefer inom konflikthantering. Denna insats kan 
mycket väl ha betydelse för att förebygga och hantera kränkande särbe-
handling. Effekterna kommer dock sannolikt inte att synas förrän vid nästa 
års   uppföljning då sista utbildningsdagen var i september månad.  

De nya utvecklingsområden som identifierats på förvaltningsövergripande 
nivå avser framförallt låg kännedom om riktlinjer inom området. De     
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

insatser som föreslås genomföras för hela förvaltningen är därför i huvud-
sak informationsinsatser.  

Resultatet från medarbetarenkäten 2022 för Arbete och Välfärds-
förvaltningen har generellt förbättrats i jämförelse med den medarbe-
tarenkät som genomfördes 2018 och 2020. Av bifogad handlingsplan fram-
går de fyra fokusområden som förvaltningen avser att arbeta med tills 
nästa medarbetarenkät. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• godkänna handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-21 

Handlingsplan utifrån genomförd medarbetarenkät 

Årlig uppföljning 2022 SAM, samverkan och likabehandling med           
handlingsplan 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 18 

Uppföljning av arbetet med den strategiska         
utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering 
Änr AVN 2022/4009 

Beslut 
• Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen. 

 

Sammanfattning 
Den 27 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att Kristianstads kommun 
skulle underteckna CEMR - Europeiska deklaration om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har kommunen förbundit 
sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.  

Kristianstads kommuns syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitets-
säkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna och på         
kommunens arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande. 

Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten. 

Förvaltningen har besvarat checklistan och enligt instruktioner från Kommun-
ledningskontoret ska nämnden informeras och stå bakom uppföljningen. 

Barnkonsekvensanalys är gjord i ärendet och finns som bilaga.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen 
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Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Uppföljning av strategisk utvecklingsplan 
för jämställdhetsintegrering AoV 2022 

Checklista för jämställdhetsintegrering 

PM - Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegre-
ringsarbetet 

Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-01-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 19 

Redovisning av medborgarförslag 
Änr AVN 2022/5221 

Beslut 
• Arbete och välfärdsnämnden har för perioden                                         

2022-08-09 - 2023-01-09 inga medborgarförslag att redovisa. 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har inga medborgarförslag som är under          
beredning eller som har gått till beslut under perioden 2022-08-09- 2023-
01-09.  

Enligt Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstads kommun ska nämnden två gånger per år redovisa de              
medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut inom ett år från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige samt informera kommun-
fullmäktige om vilka beslut som fattats med anledning av ett medborgar-
förslag. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Arbete och välfärdsnämnden har för perioden 2022-08-09 - 2023-01-

09 inga medborgarförslag att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-09 
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AVN § 20 

Sammanställning kränkningsutredningar 
Änr AVN 2023/1 

Beslut 
• Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning 
Tidigare har Barn och utbildningsförvaltningen sammanställt och        
redovisat kränkningsanmälningar för vuxenutbildningen som helhet inom 
kommunen där även Arbete och välfärdsförvaltningens vuxenutbildning 
har ingått. Då Barn och utbildningsförvaltningen har lagt om sina          
strukturer hur kränknings- och diskrimineringsutredningar följs upp i 
deras verksamhetssystem så kommer framåt redovisningen ske utifrån 
respektive förvaltnings ansvarsområden. Redovisning till Arbete- och 
välfärdsnämnden utifrån Arbete och välfärdsförvaltningens ansvars-
område görs i januari och juni månad.  

Inga kränkningsutredningar har gjorts inom redovisad period 220601–
221231 inom vuxenutbildningen i Arbete och välfärdsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande sammanställning kränkningsutredningar, 2023-01-02 

Sammanställning kränknings och diskrimineringsutredningar inom Arbete 
och välfärdsförvaltningen, 2022-01-03 
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AVN § 21 

Yttrande till IVO efter tillsyn Ungdomsbasen 
Änr AVN 2022/1766 

Beslut 
• Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande till 

IVO. 

 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i beslut 3.2.2-12434/2022-14,  
efter genomförd inspektion vid Ungdomsbasen, konstaterat att brist    
föreligger, då samtycke inte alltid efterfrågas i samband med rums-
visitationer. Nämnden föreläggs att redovisa hur denna brist skall åtgärdas. 

Ungdomsbasen HVB kommer med anledning av Inspektionen för vård och 
omsorgs beslut med diarienummer 3.2.2-12434/2022-14 att inhämta 
samtycke inför varje enskild rumskontroll med start i december 2022. 

Beslut om rumskontroll tas av föreståndare eller biträdande föreståndare. 
Rumskontrollen sker med största respekt för den boende och rummet 
lämnas i samma skick som före kontrollen. De som utför rumskontrollen 
får endast rapportera om upptäckt av berusningsmedel och farliga föremål. 
Ägodelar som inte är föremål för rumskontrollen får inte rapporteras till 
kollegor eller föreståndare. De boende på Ungdomsbasen HVB informeras 
om enhetens rutiner vid inflyttning. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna förvaltningen tjänsteutlåtande som nämndens yttrande till 

IVO 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-08 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.2.2-12434/2022-
14 

Barnkonsekvensanalys 
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AVN § 22 

Internbudget och resultatmål 2023 
Änr AVN 2023/70 

Beslut 
• Fastställa internbudgetfördelning per verksamhet i enlighet med   

beslutsunderlag Internbudget och resultatmål 2023 

• Fastställa investeringsbudget i enlighet med beslutsunderlag Intern-
budget och resultatmål 2023 

• Fastställa resultatmål för 2023 i enlighet med beslutsunderlag Intern-
budget och resultatmål 2023 

• Delge kommunstyrelsen Arbete och välfärdsnämndens fastställda 
resultatmål för 2023 

• Delge kommunstyrelsen Budgettext Arbete och välfärd 2023 

 

Deltar inte i beslutet 

Hanna Rogland (L), å Liberalernas vägnar, deltar inte i beslutet. 

Andre vice ordförande Katarina Honoré (S), å Socialdemokratiska grup-
pens vägnar, deltar inte i beslutet. 

Qalinle Dayib (C), å Centerpartiets vägnar, deltar inte i beslutet. 

Abdi Kajse Aynan (V) å Vänsterpartiets vägnar deltar inte i beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Andre vice ordförande Katarina Honoré (S) lämnar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar följande protokollsanteckning: 

”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Protokollsanteckning, § 22 

Socialdemokraterna deltar inte i beslut.  

Socialdemokraternas budget vann inte gehör i KF där vi gjorde en satsning 
på 20 miljoner kronor till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenut-
bildningsinsatser kommunövergripande  – för varje kommuninvånares rätt 
att bidra till samhället. För ett socialt hållbart samhälle avsattes ytterligare 
22 miljoner kronor till arbete- och välfärdsnämnden.  

Vi anser att majoritetens budgeten startar underfinansierad då pengar till 
arbetsmarknadsåtgärder inte redovisats likt föregående år och barn/ungas 
placeringskostnader inte täcks med de 5 miljoner som visas i majoritetens 
budget. Även ekonomiskt bistånd är underfinansierat vid en beräknad 
höjning på 12%. 

Socialdemokraternas satsningar  

¤ Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildningsinsatser 

¤ Förtursmodell för våldsutsatta 

¤ Förebyggande arbete för att stoppa nyrekrytering och kriminalitet 

¤ Uppdatera IOP med stadsmissionen för utökade öppettider 

¤ Utveckla Urbana Hembygdsgården 

 

Socialdemokratiska gruppen 

Katarina Honoré  

2:e vice ordförande 

     ” 
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Qalinle Dayib (C) lämnar å Centerpartiets vägnar följande protokolls-
anteckning: 

” 

Protokollsanteckning angående ”Internbudget och resultatmål 2023 

Centerpartiet deltar ej beslutet gällande ärende ”Internbudget och resul-
tatmål 2023”. Centerpartiet anser att det föreslagna Internbudget och 
resultatmål för2023 från styrande majoritet inte matchar de ekonomiska 
utmaningar som förvaltningen har för att kunna bedriva ändamålsenlig 
verksamhet. 

 

Kristianstad 23-01-26  

För Centerpartiet i Kristianstad 

Qalinle Dayib 

     ” 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till internbudget utgår från   
förvaltningsledningens analys av samhällsutvecklingen inom nämndens 
ansvarsområde och en bedömning av behov av insatser och medföljande 
kostnader utifrån principen om bästa möjliga resursutnyttjande. 

För att nå visionen Tillväxt – Tanke – Trivsel har Kristianstads kommun 
brutit ner visionen i en strategisk färdplan som fokuserar på fem delområ-
den; Hållbarhet, Arbetsmarknad, Utbildning, Trygghet och Attraktivitet, som 
är fastställda av kommunfullmäktige.  
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Varje nämnd ansvarar för att omvandla och bidra till att kommunfullmäkti-
ges mål blir verklighet. Resultatmål har arbetats fram att gälla för Arbete 
och Välfärdsnämnden.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• fastställa internbudgetfördelning per verksamhet i enlighet med be-

slutsunderlag Internbudget och resultatmål 2023 

• fastställa investeringsbudget i enlighet med beslutsunderlag Intern-
budget och resultatmål 2023 

• fastställa resultatmål för 2023 i enlighet med beslutsunderlag Intern-
budget och resultatmål 2023 

• delge kommunstyrelsen Arbete och välfärdsnämndens fastställda 
resultatmål för 2023 

• delge kommunstyrelsen Budgettext Arbete och välfärd 2023  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Internbudget och resultatmål 2023 

Budgettext Arbete och välfärd 2023 

Barnkonsekvensanalys 
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