
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

Plats och tid Östra kommunhuset, D 303 13:00-16:30, sammanträdet ajournerat 14:25-14:40

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande Carl Henrik Nilsson (SD)

Bodil Thuresson (KD) Kim Nurmi (L) Susanna Svensson (SD)
Fia Rosenstråle (SD) Peter Isacson (S) Gunn Högberg (C)

Abdikarim Hassan (POB) Ewa Jacobsen (M) Monika Åängasköld (M), 
tjänstgörande ersättare

Titti Tingström (S), 
tjänstgörande ersättare

Inger Hagelin (M), 
tjänstgörande ersättare

Ulrika Tågström (M), 
tjänstgörande ersättare

               
Ersättare Ulf Nilsson (SD)

Övriga närvarande Emilie Paridon, 
nämndsekreterare

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef

Lena Hagerman, 
utvecklingsstrateg §§ 175-178

Ali Mahmoud, 
ungdomsstödjare §§ 175-
177

Drilon Hajdari, 
ungdomsstödjare §§ 175-177

Anna Nordin, drog- och 
brottsförebyggande 
samordnare §§ 175-177

Pål Sander, verksamhetschef 
§ 187

Helena Häggström, 
kommunikatör

Kajsa Jordevik, 
utvecklingschef

Emma Krüger, ekonomichef 
§§ 186-192

Malin Månsson, teamledare § 
187

Erika Häll, praktikant §§175-
177

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren      

Justeringens
tid och plats  Östa kommunhuset 191202

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

Emilie Paridon

§§ 175-196

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

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

Sabina Månsson Hultgren      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2019-11-28

Datum då
anslaget sätts upp

2019-12-02 Datum då 
anslaget tas ned

2019-12-23

Förvaringsplats
för protokollet Arkivet, Östra kommunhuset

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

      

Emilie Paridon
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 175

Fastställande av dagordning
  

Beslut
 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 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 176

Informationer    .

 Ordförande informerar

- Avtalet kring idéburet offentligt partnerskap med kvinno-
jouren Kristianstad kommer att beslutas av Arbete och väl-
färdsnämnden i december. Kommunstyrelsen har fattat be-
slut om finansieringen. 

 Förvaltningschefen informerar

- Kvalitetsdagen arrangerades för samtliga medarbetare i för-
valtningen den 13/11. 

- Förvaltningschefen berättar om verksamhetsbesök som hon 
gör löpande. 

- Sveriges kommuner och landsting (SKL) byter namn till 
Sveriges kommuner och regioner (SKR)

- Ali Mahmood och Drilon Hajdari som arbetar med ”Aktiv 
sommar Charlottesborg” blev utsedda till årets hjältar av 
Kristianstadsbladet och Länsförsäkringar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 177

Rapport av Aktiv sommar 2019 samt 
trygghetsmätning
Änr AVN 2019/3392 1.4.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

     

Beslutsunderlag
Rapport av Aktiv sommar 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 178

Barnkonventionen mätning 2019 inkl. utbildning för 
nämnden i Barnkonventionen
Änr AVN 2019/3359 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

     

Beslutsunderlag
Barnkonventionen mätning 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 179

Feriearbete
Änr AVN 2012/3404 

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

     

Beslutsunderlag
Feriearbete 2019

Statistik feriearbete 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 180

Drog och brottsförebyggande rådet protokoll 
191011
Änr AVN 2019/1228 1.3.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag
BRÅ protokoll 191011
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 181

Personalrapport kvartal 3 2019
Änr AVN 2019/1529 1.4.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

     

Beslutsunderlag
Personalrapport kvartal 3, 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 182

Nyckeltal Utbildning och arbete 2019
Änr AVN 2019/1481 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

     

Beslutsunderlag
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 3, 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 183

Nämndsstatistik 2019
Änr AVN 2019/538 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

     

Beslutsunderlag
Nämndsstatistik 20191128

Nämndsstatistik 20191128 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 184

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2019
Änr AVN 2019/16 1.7.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Beslut KS 2019-10-23, Uppdrag avseende arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der

Beslut KS 2019-10-23, Redovisning av kommunövergripande handlings-
plan för arbetsmarknadsåtgärder för första halvåret 2019

Beslut KS 2019-10-23, Klimatredovisning 2019

Beslut KF 2019-10-15, Delårsrapport januari-augusti 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 185

Delegationsbeslut lex Sarah
Änr AVN 2019/1167 1.2.3

Beslut
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut novembernämnden

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 186

Handlingsplan Kriscentrums kötider
Änr AVN 2019/3432 1.2.1

Beslut
 godkänna förvaltningens förslag till plan för att nå måluppfyllelsen för 

Kriscentrums kötid

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen svar på nämndens uppdrag om att 
inkomma med en plan för att nå måluppfyllelsen för Kriscentrums kötid. 

Planen innebär uppdrag till verksamheterna om att utreda och förbättra 
arbetet mot våld. Målet är att arbete mot våld ska ske samordnat, rättssä-
kert och med optimal resursanvändning. För att nå detta inkluderar upp-
draget inte bara Kriscentrum utan alla fyra verksamhetsområden inom 
förvaltningen. Det rör såväl de verksamheter som idag arbetar mot våld 
såväl de som inte gör det idag men skulle kunna göra det. Vidare inbegri-
per uppdraget även det redan påbörjade arbetet med att skapa rutiner för 
att arbeta mot hedersrelaterat våld.

På kort sikt innebär planen möjlighet att avlasta Kriscentrum från ären-
den med lägre prioriteringsgrad i form av Tyggårdsgruppen. Mätmeto-
derna kommer att ses över för att få en mer rättvisande bild av hur Kris-
centrum klarar av tillgängligheten. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna förvaltningens förslag till plan för att nå måluppfyllel-
sen för Kriscentrums kötid.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 191105

Beslut AVN 2019-09-26 Nämndstatistik 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 187

Coach som insats i socialt arbete med ungdomar i 
Kristianstad
Änr AVN 2019/465 2.7.1

Beslut
 godkänna redovisningen

 ny redovisning sker för Arbete och välfärdsnämnden i oktober 2020

Sammanfattning
Sedan drygt ett år har ungdomscoach kunnat beviljas som insats för 
ungdomar 13-20 år. Insatsen riktar sig mot ungdomar som befinner sig i 
riskzon för att utveckla kriminellt beteende, missbruk och/eller annat 
avvikande beteende, t.ex. oroväckande skolfrånvaro. Sedan starten har 26 
insatser beviljats varav 9 har avslutats. Det finns tre diplomerade 
coacher, två som arbetar på heltid och en som har det som del av sin 
anställning.

Coacherna arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt utifrån de 
mål som beslutas i uppdraget. Ungdomen och familjen sätter därefter 
delmål som de vill uppnå tillsammans med coachen. Insatsen följs regel-
bundet upp tillsammans med ungdom, familj, coach och handläggare.

Verksamheten har låtit följa upp och utvärdera insatsen. Resultatet av 
utvärderingen redovisas i bilaga. Såväl handläggare som familjer och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

ungdomar uttrycker att insatsen har positiv effekt på de ungdomar som 
omfattas.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna redovisningen
 ny redovisning sker för Arbete och välfärdsnämnden i oktober 

2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 191101, Coach som insats i socialt arbete med ungdo-
mar i Kristianstad

Rapport Coach 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 188

Revisionsrapport med inriktning mot 
familjehemsarbete
Änr AVN 2019/2660 1.8.1

Beslut
 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till kom-

munrevisionen

Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av handläggning och 
uppföljning av ärenden där familjehem eller konsulentstödda familjehem 
är huvudsaklig insats. Kommunrevisionen önskar svar från Arbete och 
välfärdsnämnden utifrån granskningen senast den 30 november. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 
kommunrevisionen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 191031, Revisionsrapport med inriktning mot familje-
hemsarbete
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Revisionsrapport Granskning av uppföljningsarbete samt beställningar 
inom IFO med inriktning mot familjehemsarbete
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 189

Sammanträdestider för Arbete och 
välfärdsnämnden 2020
Änr AVN 2012/2645 1.2.7

Beslut
 fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2020 

enligt förslag

 fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksamhetså-
ret 2020 enligt förslag

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens sammanträden för 2020 har planerats till 
sista torsdagen i månaden. Under juli månad har nämnden sommaruppe-
håll varför det inte heller hålls något sammanträde. 
Myndighetsutskottet sammanträder 2 gånger i månaden, extra samman-
träde vid behov.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 
2020 enligt förslag

 fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksam-
hetsåret 2020 enligt förslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kalender Arbete och välfärdsnämnden 2020

Tjänsteutlåtande 191029, Sammanträden 2020 för Arbete och välfärds-
nämnden 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 190

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

Beslut
 godkänna rapporten

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång 
per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gyn-
nande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre måna-
der från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en sta-
tistikrapport 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 soci-
al-nämnden före 2019-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (7 
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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-04

Förteckning över ej verkställda beslut per 2019-06-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 191

Intern kontroll 2019 Arbete och välfärdsnämnden
Änr AVN 2019/1149 1.5.1

Beslut
 intern kontrollarbetet 2019 värderas som standardiserad

 godkänna avrapporteringen av intern kontroll 2019

Sammanfattning
Förvaltningen har under året arbetat med intern kontroll enligt den struk-
tur som är beslutad av kommunstyrelsen med riskanalyser av huvudpro-
cesserna där områden tagits fram utifrån vilken risknivå de har.

Alla områden som varit med i intern kontrollplanen har kontrollerats 
under året samt så har åtgärdsplanen följts upp. 

Utfallet visar på att flera av områdena behöver fortsatt kontrolleras. Det är 
områden som är sårbara och där konsekvenserna är stora för medborgaren 
vid eventuella felaktigheter vilket gör att det är viktigt att fortsätta att 
kontrollera att rutiner och strukturer finns och efterföljs.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Intern kontrollarbetet 2019 värderas som standardiserad.

 Godkänna avrapporteringen av intern kontroll 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Uppföljning Intern kontroll AVN 2019-11-07

Intern kontrollplan 2019

Årsrapport intern kontroll 2019

Avrapportering intern kontroll 2019

Uppföljning åtgärdsplan 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 192

Styrkort 2020
Änr AVN 2019/3507 1.4.1

Beslut
 fastställa styrkort inklusive handlingsplan för 2020

 delge kommunstyrelsen Arbete och välfärdsnämndens fastställda styr-
kort för 2020

Sammanfattning
Styrmodellen i Kristianstads kommun bygger på metoden balanserad 
styrning, i Kristianstad kallad för ”Styrkan”. Den huvudsakliga inrikt-
ningen är att oavsett var man befinner sig i organisationen så är vision, 
perspektiv och strategier gemensamma delar som är fastställda av kom-
munfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet 
för kommande år, kommunens övergripande styrkort för hela kom-
munkoncernen. Styrkortet omfattar mål och styrtal inom de fyra olika 
perspektiven; medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi.

I november fastställde kommunfullmäktige kommunkoncernens styrkort 
för 2020. Detta är grund för det styrkortsförslag som är framtaget för 
Arbete och välfärdsnämnden 2020. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Fastställa styrkort inklusive handlingsplan för 2020
 Delge kommunstyrelsen Arbete och välfärdsnämndens fastställda 

styrkort för 2020.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 191108, Styrkort 2020

Styrkortsförslag inklusive handlingsplan för 2020 AVN

Kommunens övergripande styrkort 2020
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 193

Vision för Arbete och välfärdsnämnden
Änr AVN 2019/3508 1.3.1

Beslut
 Anta visionen: Vi lyckas tillsammans

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden har arbetat fram ett förslag till revidering av 
nuvarande vision. Visionen föreläggs nämnden för slutligt beslut. Nu 
gällande vision är ”Möjlighet att lyckas tillsammans”. Förslaget till ny 
vision för 2020 är ”Vi lyckas tillsammans”. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

      Anta visionen: Vi lyckas tillsammans

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Vision för Arbete och välfärdsnämnden, 191108
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 194

Ändringar i delegationsordningen 2019
Änr AVN 2019/1788 1.2.1

Beslut
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2019-11-29

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden gällande uppdaterad version av gällande delegations-
ordning. 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 2019-11-29

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ändring i delegationsordningen 2019-10-29

Delegationsordning Arbete och välfärdsnämnden, revideringsförslag 
november
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 195

Sammanställning kränkningsutredningar
Änr AVN 2018/1826 1.5.2

Beslut
 godkänna redovisningen

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen sammanställer halvårsvis antalet kränk-
ningsutredningar inom Vuxenutbildningen. Sammanställningen lämnas 
till Barn- och utbildningsförvaltningen som gör en samlad redovisning 
över det totala antalet kränkningsutredningar inom skolformerna. Redo-
visning för Arbete- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildnings-
nämnden görs i april och oktober månad. Redovisningen denna gång görs 
i november då statistiken inte var helt klar till oktober.

Redovisning av kränkningsutredningar lämnas för perioden 190318-
190909. Inga redovisade kränkningsutredningar har gjorts för GyVux 
under aktuell period.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna redovisningen

29
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande sammanställning kränkningsutredningar, 2019-11-11

Sammanställning över kränkningsutredningar 2019-03-16 – 2019-09-09

Information om sammanställning kränkningsutredningar, 2018-10-08
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 196

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

Beslut
 godkänna månadsuppföljningen efter oktober samt helårsprognos för 

2019

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter oktober visar fortsatt på en 
helårsavvikelse och ett underskott mot budget om 5 mkr.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljningen efter oktober samt helårsprognos 
för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning och prognos AVN 2019

Månadsrapport oktober 2019

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet oktober 2019

31


	Protokoll förstasida, Arbete och välfärdsnämnden 191128
	Beslut AVN 2019-11-28
Fastställande av dagordning
	Beslut AVN 2019-11-28
Informationer
	Beslut AVN 2019-11-28
Rapport av Aktiv sommar 2019
	Beslut AVN 2019-11-28
Barnkonventionen mätning 2019
	Beslut AVN 2019-11-28
Feriearbete
	Beslut AVN 2019-11-28
Drog och brottsförebyggande rådet protokoll 191011
	Beslut AVN 2019-11-28
Personalrapport kvartal 3 2019
	Beslut AVN 2019-11-28
Nyckeltal Utbildning och arbete 2019
	Beslut AVN 2019-11-28
Nämndsstatistik 2019
	Beslut AVN 2019-11-28
Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2019
	Beslut AVN 2019-11-28
Delegationsbeslut lex Sarah 
	Beslut AVN 2019-11-28
Handlingsplan Kriscentrums kötider
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Coach som insats i socialt arbete med ungdomar i Kristianstad
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Revisionsrapport med inriktning mot familjehemsarbete
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Sammanträdestider för Arbete och välfärdsnämnden 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Intern kontroll 2019 Arbete och välfärdsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Styrkort 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Vision för Arbete och välfärdsnämnden
	Beslut AVN 2019-11-28
Ändringar i delegationsordningen 2019
	Beslut AVN 2019-11-28
Sammanställning kränkningsutredningar
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2019-11-28
Ekonomisk uppföljning och prognos AVN 2019

