
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

Plats och tid Östra kommunhuset D 303 13:00-16:45, sammanträdet ajourneras 14:45-15:15

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande Ewa Jakobsen (M)

Kerstin Sandberg (M) Kim Nurmi (L) Gunn Högberg (C)
Bodil Thuresson (KD) Peter Isacson (S) Patric Nelson (S)
Fia Rosenstråle (SD) Susanna Svensson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD)

Abdikarim Hassan (POB) Titti Tingström (S), 
tjänstgörande ersättare

Monika Åängasköld (M), 
tjänstgörande ersättare

Ersättare Ulf Nilsson (SD) Inger Hagelin(M) Ulrika Tågström (M)
Ann-Charlotte Lindner (L) Manal Nasif (V) Johannes Bengtegård (SD)

Övriga närvarande Emilie Paridon, 
nämndsekreterare

Merete Tillman, 
förvaltningschef

Peter Sonnsjö, 
verksamhetschef 
Vuxenvården

Pål Sander, verksamhetschef 
Barn och ungdom 73,74§§

Preben Bruzelius, 
verksamhetschef Utbildning 
och arbete 74§

Diana Tahiri, student från 
Linnéuniversitetet

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2019-05-31

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

Emilie Paridon, nämndsekreterare

73-84§§

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

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

Sabina Månsson Hultgren

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2019-05-29

Datum då
anslaget sätts upp

2019-05-31 Datum då 
anslaget tas ned

2019-06-22

Förvaringsplats
för protokollet Östra Kommunhuset 

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

      

Emilie Paridon, nämndsekreterare
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 73

Fastställande av dagordning
• Dagordningen fastställs  

Upprop
• Se sidan 1

Nämnden godkänner att Diana Tahiri, student från Linnéuniversitetet, 
närvarar under dagens sammanträde. 

Val av justerare
• Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare .
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 74

Informationer
  

 Ordförande Radovan Javurek informerar

- Information ges om revisorernas rapport ”Uppföljningsgransk-
ning – effekter av kommunrevisionens fördjupade granskningar 
under mandatperioden 2015-2018”. I rapporten framgår positi-
va utlåtanden om förvaltningens verksamhet.

- Ett IVO-beslut gällande Bokvillan finns som delgivning till 
nämnden. I beslutet framgår positiva utlåtanden om verksam-
heten.

- Nulägesrapport från rekryteringsprocessen till tjänsten som 
förvaltningschef.

- Presidiet har träffat Kommunstyrelsens arbetsutskott (KASU) 
för att prata kring ”Returum” och hur framtiden ser ut för detta 
projekt. 

 Förvaltningschef Merete Tillman informerar

- Merete Tillman har ingen information att delge. 

 Verksamhetsinformation från Barn och ungdom - Pål Sander

 Information om arbetsmarknadsläget – arbetsförmedlingen

Preben Bruzelius
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 75

Budgetberedningen 6/5 2019
Änr AVN 2019/1442 1.4.1

Beslut
 ärendet läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Budgetberedning maj 2019 AVN

Presentation budgetberedning 20190506 AVN
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 76

Nyckeltal Utbildning och arbete 2019
Änr AVN 2019/1481 1.5.2

Beslut
 ärendet läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 1, 2019
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 77

Nämndstatistik 2019
Änr AVN 2019/538 1.5.2

Beslut
 ärendet läggs till handlingarna

     
     

Beslutsunderlag
Nämndsstatistik 20190529

Nämndsstatistik 20190529 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 78

Personalrapport 2019
Änr AVN 2019/1529 1.2.1

Beslut
 ärendet läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Personalrapport kvartal 1 2019
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 79

Delgivningar AVN 2019
Änr AVN 2019/16 1.7.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Beslut KF 2019-04-10, Årsredovisning 2018

Särredovisning VA-verksamheten 2018

Årsredovisning 2018

Granskning av årsredovisning 2018

Beslut KF 2019-04-10, Revidering av budget 2019

Bilaga 2 Ombudgetering investeringsbudgeten

Bilaga 1 Ombudgetering driftbudgeten

Beslut ON 2019-04-25, Fritidsbank i Kristianstad

Dataskyddsombudets tillsynsrapport till Kristianstads kommun, GD-
PR_slutversion

Social insatsgrupp

Beslut IVO

Uppföljningsgranskning - effekter av kommunrevisionens fördjupade 
granskningar under mandatperioden 2015-2018
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 80

Delegationsbeslut lex Sarah
Änr AVN 2019/1167 1.2.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Lex Sarah majnämnden
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 81

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut
Änr AVN 2016/4152 1.9.3

Beslut
 godkänna rapporten och överlämna densamma till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (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 2018-12-31 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 välfärds-
nämnden

 godkänna rapporten och överlämna densamma till kommunfull-
mäktige

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-30

Förteckning över ej verkställda beslut per 2019-03-31
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 93

Svar på rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Änr AVN 2019/1483 1.5.1

Beslut
 ställa sig bakom förvaltningens förslag om antagande av rekommenda-

tion gällande finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter

 meddela SKL Kristianstad kommuns ställningstagande enligt medde-
lande nr 15/2018

Sammanfattning
Sveriges kommuner har blivit ombedda att ta ställning till SKL:s (Sveriges 
Kommuner och Landsting) förslag till gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

I Kristianstad kommun är socialtjänstens verksamheter fördelad på Om-
sorgsnämnden respektive Arbete och välfärdsnämnden. Detta tjänsteutlå-
tande och ställningstagande föreslås för båda nämnderna och innefattar en 
fördelning av den föreslagna kostnaden.

De statsbidrag som tidigare var riktade till stöd och utvecklingsinsatser 
inom området, är nu generella statsbidrag. SKL:s bedömning är att om de 
ska kunna ge fortsätta stöd och bidra till utveckling till kommunerna inom 
detta område, behövs en ny långsiktig finansieringsmodell.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 ställa sig bakom förvaltningens förslag om antagande av rekom-
mendation gällande finansiering för kunskapsstyrning inom social-
tjänstens verksamheter

 meddela SKL Kristianstad kommuns ställningstagande enligt med-
delande nr 15/2018

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande  - Förslag till ställningstagande gällande gemensam finan-
siering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter, daterat 2019-05-10-

Meddelande från styrelsen, SKL, nr 15/2018
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 83

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

Beslut
 godkänna månadsuppföljning efter april samt helårsprognos för 2019

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens ekonomiska uppföljning efter fyra månader 
av 2019 visar fortsatt på en avvikelse mot budget om 5 mkr. Underskottet 
gäller kostnader för utbetalning av försörjningsstöd och kostnader för våld 
i nära relation. Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att ligga på en 
hög nivå och antalet nyansökningar ökar, en rak prognos visar på ett un-
derskott om 13 mkr för dessa kostnader för året. Utifrån förändringar i 
arbetssätt så görs dock en vägning av prognosen för kostnaderna av för-
sörjningsstöd, prognosen för året visar på ett underskott om 7 mkr. 

Andra delar av förvaltningen har överskott, det gäller framförallt place-
ringskostnader för barn och vuxna samt övergripande driftsposter vilket 
gör att den totala prognostiserade avvikelsen visar på ett underskott om 5 
mkr.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna månadsuppföljning efter april samt helårsprognos för 
2019
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning och prognos 2019 AVN, tjänsteutlåtande 190515

Månadsrapport april 2019

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet 2019

Volymuppföljning april 2019
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 84

Ekonomisk analys med anledning av avvikelse mot 
budget 2019
Änr AVN 2019/1544 1.4.1

Beslut
 godkänna analys med anledning av prognostiserad avvikelse mot bud-

get om 5 mkr.
 ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i augusti med 

en handlingsplan med åtgärder för budget i balans för 2019. 

Nämndens behandling
Nämnden yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till sammträ-
det i augusti med en handlingsplan med åtgärder för budget i balans för 
2019. 

Sammanfattning
Förvaltningen har utifrån lämnat uppdrag från nämnden analyserat de 
kostnadsposter som avviker och den kostnadsutveckling som sker inom 
dessa områden, man har också redovisat de åtgärder som är vidtagna och 
som pågår för att hantera de ökade kostnaderna och de minskade intäkts-
nivåerna. Detta underlag har redovisats för kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 15/5 2019.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna analys med anledning av prognostiserad avvikelse mot 
budget om 5 mkr.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-05-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Analys med anledning av avvikelse mot budget 2019, tjänsteutlåtande 
190517

Ekonomiskanalys med anledning av avvikelser mot budget 2019
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