
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, kl. 13:00 – 14:45, mötet ajourneras 14:15-14:30 

 
Beslutande 
 

David Stenergard (M), 
ordförande 

Carl Henrik Nilsson (SD), 
förste vice ordförande 

Katarina Honoré (S), andre 
vice ordförande 

 Mattias Norén (SD) §§ 66-83 Fia Rosenstråle (SD) Richard Berggren (M) 

 Monika Åängasköld (M) Bodil Thuresson (KD) Lars Sjöberg (S) 

 Titti Tingström (S) Hanna Rogland (L) Qalinle Dayib (C) 

 
Abdi Kajse Aynan (V) 
   

Tjänstgörande 
ersättare 

 

Jakub Zulinski (M) tjänstgör 
för Filip Hannjö (M) 
 

Hasan Akbar (S) tjänstgör för 
Patric Nelson (S) 
 

Per-Olof Lundqvist (SD) 
tjänstgör för Mattias Norén 
(SD) §§ 63-65 
 

    

Ersättare Per-Olof Lundqvist (SD)  
§§ 66-83 Ulf Nilsson (SD) Ann Bertilsson (S) 

 Eskil Eskilsson (V) Lena Löfgren (L) Gösta Knutsson (KD) 
         
Övriga närvarande 
 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Caroline Månsson, 
nämndsekreterare 

Eva Rosenquist, 
nämndsekreterare 

 Eva Svensson, ekonomichef 
§ 82   

 Utses att justera Katarina Honoré        

Justeringens 
tid och plats 

 

Östra kommunhuset, 2023-03-31 

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

63-83 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2023-03-30 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2023-03-31 Datum då  
anslaget tas ned 

2023-04-22 

Förvaringsplats 
för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset 

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

        
Caroline Månsson 

 
Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 63 

Fastställande av dagordning 
   

Beslut 
Nytt ärende Initiativärende från Liberalerna 2023-03-30 tillkommer som 
ärende 21. 

• Dagordningen fastställs. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 64 

Upprop 
    

• Se protokollets första sida. 

 

 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 65 

Val av justerare 
   

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

dagens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 66 

Informationer 
    

Ordförande informerar: 

- Nämndsammanträdet i juni flyttas från den 29/6 till den 21/6 och 
blir en heldag. 

Förvaltningschefen informerar: 

- Arbete med resultatmål 2024 är planerade i samband med      
nämndens sammanträde i maj, juni och oktober (3/10) som blir 
heldagar. 

- Jessika Lysell har anställts som ny verksamhetschef för                         
Vuxenvården och börjar den 2/6. 

- Johanna Häggberg har anställts som ny drog- och brotts-
förebyggande samordnare och börjar den 2/5. 

- Kristianstads kommun erbjuder utbildning till alla förtroendevalda 
under våren 2023. Nästa tillfälle är den 11/4. 

- Statens offentliga utredningar har fått i uppdrag att utreda          
ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige. Arbete och välfärds-
förvaltningen kommer inom ramen för uppdraget att medverka 
med kunskap på lokal nivå.   

 

Avtackning 

David Stenergard (M) avtackas av Arbete och välfärdsnämnden och      
avslutar uppdraget som ordförande för Arbete och välfärdsnämnden den 
31 mars.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 67 

Lokala drog- och brottsförebyggande rådets          
protokoll 2023-02-03 
Änr AVN 2023/340 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Lokala drog- och brottsförebyggande rådets protokoll 2023-02-03 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 68 

Integrationsrådets protokoll 2023-02-08 
Änr AVN 2023/83 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Integrationsrådets protokoll 2023-02-08 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 69 

Interreligiösa rådets protokoll 2023-03-01 
Änr AVN 2023/695 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Interreligiösa rådets protokoll 2023-03-01 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 70 

Projektförteckning 2023 
Änr AVN 2023/694 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Projektförteckning, pågående projekt 2023 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 71 

Förvaltningsstatistik 2023 
Änr AVN 2023/56 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik mars 

Förvaltningsstatistik 20230330 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 72 

Verksamhetsberättelse Barnahus Nordöstra Skåne 
2022 
Änr AVN 2023/907 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Barnahus Nordöstra Skåne 2022 

Kristianstad Barnahusstatistik 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 73 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2022/5228 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Förvaltningsövergripande samverkan (FÖS) 2023-02-21 

Beslut KFN 2023-02-02 Val av ledamot till Integrationsrådet 

Beslut KF 2023-02-07 Bidrag till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 

Beslut KS 2023-02-15 Rapport intern kontroll 2022 för kommunkoncernen 

Beslut KF 2023-02-07 Avsägelse samt fyllnadsval som ordförande tillika 
ledamot i arbete och välfärdsnämnden efter David Stenergard (M) 

Beslut, IVO, ungdomsbasen 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 74 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2023/42 

Beslut 
• Godkänna redovisningen. 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslista lex Sarah marsnämnd 

Delegationslista Arbete och välfärdsnämnden i mars 2023 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 75 

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i          
myndighetsutskottet efter Richard Berggren (M) 
Änr AVN 2022/4529 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Monika Åängasköld (M) till ersättare i Arbete och välfärds-
nämndens myndighetsutskott efter Richard Berggren (M) för tiden 
2023-04-01 fram till och med 2026-12-31. 

 

Sammanfattning 
Richard Berggren (M) har inkommit med en avsägelse för sin plats som          
ersättare i Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott. Genom detta 
ärende hanteras avsägelsen samt fyllnadsval som ersättare i Arbete och           
välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

Förslag till Arbete och välfärdsnämnden 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Monika Åängasköld (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämn-
dens myndighetsutskott efter Richard Berggren (M) för tiden 2023-04-
01 fram till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-07 

Avsägelse 2023-03-01 

Nominering från Moderaterna 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 76 

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot tillika     
ordförande i myndighetsutskottet efter David                     
Stenergard (M) 
Änr AVN 2022/4529 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Richard Berggren (M) till ledamot tillika ordförande i Arbete och   
välfärdsnämndens myndighetsutskott efter David Stenergard (M) för 
tiden 2023-04-01 fram till och med 2026-12-31. 

 

Sammanfattning 
David Stenergard (M) har inkommit med en avsägelse som ledamot tillika  
ordförande i Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott. Genom 
detta ärende hanteras avsägelsen samt fyllnadsval av ledamot tillika    
ordförande i Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

Förslag till Arbete och välfärdsnämnden 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Richard Berggren (M) till ledamot tillika ordförande i Arbete och   
välfärdsnämndens myndighetsutskott efter David Stenergard (M) för 
tiden 2023-04-01 fram till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-07 

Avsägelse 2023-03-02 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 77 

Revidering av Arbete och välfärdsnämndens         
delegationsordning 
Änr AVN 2022/4478 

Beslut 
• Anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden 

att gälla från och med 2023-04-01. 

 

 

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 2023-04-01 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-03-01 

Barnkonsekvensanalys 

Förslag till reviderad delegationsordning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 78 

Integrationsbidrag invandrarföreningar 2023 
Änr AVN 2023/811 

Beslut 
• Återremittera ärendet till Arbete och välfärdsförvaltningen för vidare 

beredning. 

Nämndens behandling 
Ordförande David Stenergard (M) yrkar att återremittera ärendet till   
Arbete och välfärdsförvaltningen för vidare beredning.  

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har för år 2023 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 245 000 kronor, vilka fördelas enligt förslag. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Bevilja integrationsbidrag enligt förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-27 

Utredning 

Barnkonsekvensanalys 

Utdrag RBOK ansökningar grundbidrag och aktivitetsbidrag 

Idéburet offentligt partnerskap mellan Kristianstads kommun och Skånes 
Horn av Afrika och Quinnor United 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 79 

Föreningsbidrag social omsorg 2023 
Änr AVN 2023/890 

Beslut 
• Tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2023 enligt     

förslag. 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har för år 2023 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 292 000 kronor, vilka föreslås fördelas enligt förslag. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2023 enligt förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-10 

Föreningsbidrag 2023 utredning 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 80 

Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
Änr AVN 2023/21 

Beslut 
• Anta förändringar av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

 

 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd som tidigare antagits 
av nämnden. Nu gjorda ändringar är:   

Hyresnivåer har justerats efter ABK:s hyreshöjning med 4,92 procent från 
och med den 1 januari 2023. 

Nytt stycke har införts för förtydligande om bedömning av beräkning av 
rimlig förbrukning av el och vatten. 

Justering av självförvaltning enligt ABK:s ersättningsnivå och utbetalnings-
system. 

I bifogat förslag till uppdaterade riktlinjer för ekonomiskt bistånd är ny 
text markerad med röd färg. Den text som ska strykas/ersättas är över-
struken. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• anta förändringar av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2023-03-10 

Förslag till uppdaterade Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2023-03-10 

Barnkonsekvensanalys 2023-03-10 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 81 

Arbetsmiljöbokslut 2022 
Änr AVN 2023/941 

Beslut 
• Godkänna arbetsmiljöbokslut för 2022. 

 

 

Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1 ska             
arbetsgivaren årligen göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycks-
fall och allvarliga tillbud. Arbete och välfärdsförvaltningen redovisar detta i 
ett årligt arbetsmiljöbokslut. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna arbetsmiljöbokslut för 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Arbetsmiljöbokslut 2022, 2023-03-10 

Arbetsmiljöbokslut Arbete och välfärdsförvaltningen 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 82 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2022/2914 

Beslut 
• Godkänna månadsuppföljning efter februari samt helårsprognos för 

2023.  

 

Deltar inte i beslutet 

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

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

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens helårsprognos efter februari månad visar på 
en negativ avvikelse med -20 mkr.  

Antalet medborgare som kontaktar budget- och skuldrådgivare och mot-
tagning för ekonomiskt bistånd ökar och i februari är fler hushåll än tidiga-
re månader aktuella för ekonomiskt bistånd. För 2023 höjs riksnormen för 
försörjningsstöd med 8,6% (jämfört med en höjning med 1,6% 2022). Även 
hyresnivåerna höjs, det kommunala bostadsbolaget har meddelat att hy-
resnivåerna ökar med 4,92% från 1 januari vilket påverkar utbetalningarna 
framöver, med en extra hög nivå de månader hyresgäster faktureras retro-
aktiv hyresdel. Elpriserna är fortsatt höga och fler kommuninvånare riske-
rar att bli aktuella för ekonomiskt bistånd under året. Påverkan från om-
världen gör att prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker men 
nämndens antagande är att ekonomiskt bistånd går mot en avvikelse med -
10 mkr. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Antalet placerade barn på HVB och konsulentstödda familjehem ligger 
fortsatt högt men på en stabil nivå. Den fortsatt höga volym av orosanmäl-
ningar och utredningar respektive insatser för barn bidrar till en osäkerhet 
kring verksamhetens totala behov av resurser. Verksamheten har tilldelats 
ett resurstillskott under de senaste två åren som används till personalför-
stärkningar i syfte att öka rättssäkerheten i myndighetsutövningen och 
leva upp till lagstadgade krav på verksamheten samt ökade öppenvårdsin-
satser. Med stöd av resurstillskottet och öppenvårdsinsatser för att minska 
placeringstiden är nämndens antagande att placeringskostnaderna inom 
barn- och ungdomsverksamheten kommer avvika mot budget med – 10 
mkr (i jämförelse med -23 mkr för 2022). 

Övriga verksamheter visar på en budget i balans. 

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

2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-03-14 

Månadsrapport AoV februari 2023 

Månadsprognos februari 2023 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-03-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 83 

Initiativärende från Liberalerna 2023-03-30 
Änr AVN 2023/1234 

Beslut 
• Överlämna ärendet till Arbete och välfärdsförvaltningen för beredning. 

 

Nämndens behandling 
Ordförande David Stenergard (M) yrkar att överlämna ärendet till          
Arbete och välfärdsförvaltningen för beredning.  

 

Sammanfattning 
Hanna Rogland (L) har å Liberalernas vägnar inkommit med ett initiativ-
ärende till dagens sammanträde. I initiativärendet föreslår Liberalerna att 
Arbete- och välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att med den 
statliga finansieringen erbjuda SFI för ukrainare i Kristianstad som        
omfattas av massflyktsdirektivet. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Liberalerna -SFI till ukrainare 
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