
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

Plats och tid Östra kommunhuset, D 303 13:00-16:00, sammanträdet ajournerat 14:30-14:50

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande Kerstin Sandberg (M)

Bodil Thuresson (KD) Gunn Högberg (C) Ewa Jacobsen (M)
Fia Rosenstråle (SD) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD)
Abdikarim Hassan (POB) Neta Andersson (S) Magnus Dahlström (M)
Johannes Bengtegård (SD), 
tjänstgörande ersättare

Titti Tingström (S), 
tjänstgörande ersättare

Ann-Charlotte Lindner (L), 
tjänstgörande ersättare

          
               

Ersättare Monika Åängasköld (M) Inger Hagelin (M) Ulf Nilsson (SD)
Manal Nasif (V)

     
               

Övriga närvarande Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare

Pål Sander, verksamhetschef 
§§ 152-153

Åsa Jidebom, utvecklare § 
153

Regina Hector, 
socialsekreterare § 153

Stina Hedberg, 
socialsekreterare § 153

               

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2019-10-30

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Emilie Paridon, nämndsekreterare

§§ 152-164

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

Justerare ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….

Sabina Månsson Hultgren      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-24

Datum då
anslaget sätts upp

2019-10-30 Datum då 
anslaget tas ned

2019-11-21

Förvaringsplats
för protokollet Arkivet, Östra kommunhuset

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

      

Emilie Paridon, nämndsekreterare
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 152

Fastställande av dagordning   

Ordförande informerar om att uppdraget som nämnden gav till förvalt-
ningen om att återkomma till dagens sammanträde med en handlingsplan 
kring Kriscentrums kötid skjuts fram då beredningstiden har bedömts 
vara för kort. 

 Dagordningen fastställs

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 153

Informationer  

 Ordförande informerar

- Öppet rådhus ägde rum 191011 med tema ”Levande stadskärna” 
och ”Trygghet”.

- Ärendet för Interreligiöst råd ligger nu hos Kommunstyrelsen efter 
ett par förtydliganden. 

- Ordförande berättar att ledamöterna ska avsätta tid för längre 
gruppmöte i november och december för att diskutera budget. 

 Förvaltningschefen informerar

- Förvaltningsledningen arbetar med budgetförslag som ska lämnas 
till politiken.

- Förvaltningen kommer att ha en Kvalitetsdag för medarbetarna den 
13:e november.  

- Charlotte Nygren Bonnier ger en reflektion kring den första måna-
den som förvaltningschef på Arbete och välfärdsförvaltningen. Hon 
ser positivt på uppdraget och gör för närvarande olika verksam-
hetsbesök. 

 Verksamhetsinformation från Barn och ungdom, Pål Sander, Regina 
Hector, Stina Hedberg, Åsa Jidebom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 154

Drog och brottsförebyggande rådet 20/9
Änr AVN 2019/1228 1.3.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar BRÅ 190920
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 155

Nämndsstatistik 2019
Änr AVN 2019/538 1.5.2

Beslut
 ärendet läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Nämndsstatistik 20191024

Nämndsstatistik 20191024 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 156

Delgivningar AVN 2019
Änr AVN 2019/16 1.7.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
IVO beslut, Vitae omsorg AB

Beslut - IVO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 157

Delegationsbeslut lex Sarah
Änr AVN 2019/1167 1.2.3

Beslut
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut oktobernämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 158

Riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter 
skanning, Beslut KSAU 2019-08-21
Änr AVN 2019/2661 1.2.1

Beslut
 ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till riktlinjer 

för gallring av pappershandlingar efter skanning, KS 2019/635

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut ett förslag gällande riktlin-
jer för gallringar av pappershandlingar efter skanning där samtliga nämn-
der i kommunen ska återkomma med synpunkter.

Arbete och välfärdsnämnden ställer sig bakom förslaget då det ligger i linje 
med det förbättringsarbete som pågår gällande digitalisering på förvalt-
ningen. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till rikt-
linjer för gallring av pappershandlingar efter skanning, KS 
2019/635

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-19

Förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 159

Initiativärende från Socialdemokraterna till Arbete 
och välfärdsnämnden 27juni 2019
Änr AVN 2019/1994 1.2.6

Beslut
 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till upp-

draget att redovisa hur kostnaderna för sysselsättnings- och arbetsträ-
ningsverksamheter samt dess overheadkostnader ser ut idag

Nämndens behandling
Sabina Månsson Hultgren (S) ställer sig å Socialdemokratiska gruppens 
vägnar bakom förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning
Arbete och välfärdförvaltningen fick 190926 i uppdrag av Arbete och väl-
färdsnämnden att redovisa hur kostnaderna för sysselsättnings- och ar-
betsträningsverksamheter samt dess overheadkostnader ser ut idag. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 
uppdraget att redovisa hur kostnaderna för sysselsättnings- och ar-
betsträningsverksamheter samt dess overheadkostnader ser ut 
idag

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-04 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 160

Initiativärende Sverigedemokraterna - Organisation 
och arbetsgång vid handläggning av 
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Änr AVN 2019/2945 1.1.3

Beslut
 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar på Sveri-

gedemokraternas initiativärende – Organisation och arbetsgång vid 
handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

Sammanfattning
Vid Arbete och välfärdsnämndens sammanträde 190926 initierade Sverige-
demokraterna ett ärende med ett flertal frågeställningar gällande verksam-
heten Utredning. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar på 
Sverigedemokraternas initiativärende – Organisation och arbets-
gång vid handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 191008   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Initiativärende Sverigedemokraterna - Organisation och arbetsgång vid 
handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Beslut AVN 2019-09-26
Initiativärende Sverigedemokraterna - Organisation och arbetsgång vid 
handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 161

Ekonomisk uppföljning och prognos AVN 2019
Änr AVN 2019/861 1.4.1

Beslut
 godkänna månadsuppföljningen efter september samt helårsprognos 

för 2019

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden har efter september kunnat förbättra progno-
sen med 1 mkr och har därmed ett underskott för året om 5 mkr.

Underskottet består framförallt på det ökade behovet av försörjningsstöd 
och insatser kopplat till våld i nära relation. 

Kostnadsutvecklingen inom barn och ungdomsverksamheten har under 
sommaren 2019 fortsatt visat på lägre kostnader och därmed har ytterliga-
re en klar förbättring kunnat göras av denna prognos.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna månadsuppföljningen efter september samt helårspro-
gnos för 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande; Ekonomisk uppföljning och prognos AVN 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Månadsrapport september

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter september

Volymuppföljning september
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 162

Rutin för presentation av urvalsärenden för Arbete 
och välfärdsnämnden
Änr AVN 2019/3111 1.3.3

Beslut
 fastställa uppdaterad rutin för presentation av urvalsärenden för Arbe-

te och välfärdsnämnden

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en uppdaterad rutin för presentation av ur-
vals-ärenden för Arbete och välfärdsnämnden. Rutinen innebär att listor 
med ett urval av pågående utredningar från samtliga myndighetsutövande 
verksamheter samt lista över socialbidragsinsatser som löpt över minst 24 
månader görs tillgängliga vid varje nämndssammanträde. Nämnden väljer 
sedan två ärenden som presenteras på nästkommandekommande nämnds-
sammanträde. Rutinen innehåller också information om syftet med redo-
visningen, vägledning för hur ansvarig handläggare kan förbereda sin 
presentation. Rutinen utvidgas med information om hur nämndsledamot 
anmäler ärende med personlig koppling för undantag från urvalslistor.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 fastställa uppdaterad rutin för presentation av urvalsärenden för 
Arbete och välfärdsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rutin för presentation av urvalsärenden för Arbete och 
välfärdsnämnden 191009

Bilaga Rutin för presentation av urvalsärenden för Arbete och välfärds-
nämnden 191028
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 163

Ändringar i delegationsordningen 2019
Änr AVN 2019/1788 1.2.1

Beslut
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2019-10-28

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden gällande uppdaterad version av gällande delegationsord-
ning. Det nya förslaget finns som bilaga till detta ärende. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2019-10-28

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ändring i delegationsordningen 2019-10-07

Bilaga - Förslag till ny delegationsordning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 164

Inför Idéburet offentligt partnerskap, IOP, 
Kristianstad Kvinnojour
Änr AVN 2019/2636 9.2.3

Beslut
 föreslå Kommunstyrelsen att ge Arbete och välfärdsnämnden utökad 

budgetram från och med 2020 om 533 000 kronor plus indexökning i 
enlighet med de ekonomiska åtaganden som förslaget till ett Idéburna 
Offentliga Partnerskapet med Kristianstads kvinnojour innebär.

 föreslå Kommunstyrelsen att sända ärendet vidare till Kommunfull-
mäktige för att avsluta tidigare överenskommelse om årligt förenings-
bidrag till Kristianstads kvinnojour.

Sammanfattning
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Kristianstads Kvinnojour genom ett 
idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräknas börja 
gälla 1 januari 2020 och reglerar såväl övergripande samverkan som sam-
verkan i individärende. Vidare reglerar detta IOP respektive parts ansvar 
samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till Kvinnojouren.

Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Kvinnojouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med hyra för verksamhetens nya lokaler i Kristianstad, 
för närvarande 1 043 000 kr/år. Utöver ersättning för hyra ingår i förslaget 
till IOP ersättning med 2 kr/kommuninvånare och år (för närvarande 2 x ca 
85 000 inv =ca 170 000 kr /år). Tidigare överenskommelse (enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2013-09-10) om ett årligt föreningsbidrag från Kristi-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-10-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

anstad kommun på 8 kr/kommuninvånare bör därmed avslutas. Ny ersätt-
ningsnivå till Kvinnojouren innebär en kostnadsökning för Arbete och väl-
färdsnämnden från nuvarande 680 000 kr/år till 1 213 000 kr totalt, en ök-
ning med 533 000 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden äskar motsva-
rande ökning av budgetram inkl indexökning för år 2020 och framåt.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 föreslå Kommunstyrelsen att ge Arbete och välfärdsnämnden utö-
kad budgetram från och med 2020 om 533 000 kronor plus index-
ökning i enlighet med de ekonomiska åtaganden som förslaget till 
ett Idéburna Offentliga Partnerskapet med Kristianstads kvinno-
jour innebär.

 föreslå Kommunstyrelsen att sända ärendet vidare till Kommun-
fullmäktige för att avsluta tidigare överenskommelse om årligt för-
eningsbidrag till Kristianstads kvinnojour.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande -  Inför idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren 
Kristianstad, 191010
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