
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (2) 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23 

Plats och tid Östra kommunhuset, kl. 13:00 – 15:20, mötet ajourneras 14:45-15:00 

Beslutande David Stenergard (M), 
ordförande 

Carl Henrik Nilsson (SD), 
förste vice ordförande 

Katarina Honoré (S), andre 
vice ordförande 

Fia Rosenstråle (SD) Richard Berggren (M) Filip Hannjö (M) 
Monika Åängasköld (M) Bodil Thuresson (KD) Lars Sjöberg (S) 
Titti Tingström (S) Patric Nelson (S) Hanna Rogland (L) 
Qalinle Dayib (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

Eskil Eskilsson (V) tjänstgör 
för Abdi Kajse Aynan (V) 

Ulf Nilsson (SD) tjänstgör för 
Mattias Norén (SD) 

Ersättare Hasan Akbar (S) Gösta Knutsson (KD) Ann Bertilsson (S) 
Jakub Zulinski (M) Lena Löfgren (L) 

Övriga närvarande Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Caroline Månsson, 
nämndsekreterare 

Eva Rosenquist, 
nämndsekreterare 

Preben Bruzelius, 
verksamhetschef 

Peter Sonnsjö, 
verksamhetschef 

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef 

Eva Svensson, ekonomichef Jessica Nilsson, HR-chef Kajsa Jordevik, 
utvecklingschef 

Kickan Olsson, 
verksamhetschef 

Utses att justera Katarina Honoré 

Justeringens 
tid och plats Östra kommunhuset, 2023-02-24 

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

Caroline Månsson 

32-53

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

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

Katarina Honoré 

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2023-02-24 Datum då  
anslaget tas ned 

2023-03-18 

Förvaringsplats 
för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset 



Underskrift  .............................................................................................................. 
Caroline Månsson 

Utdragsbestyrkande 
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Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 32 

Fastställande av dagordning 
    

Beslut 
• Dagordningen fastställs. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 33 

Upprop 
    

• Se protokollets förstasida.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 34 

Val av justerare 
   

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

dagens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 35 

Informationer 
    

Ordförande informerar: 

- Presidiet, förvaltningschef och ekonomichef har den 16/2 träffat 
KSAU för bokslutsberedning. 

- Arbete och välfärdsnämndens sammanträdesdagar i maj, juni och 
oktober (3/10) föreslås bli heldagar för att inkludera arbete med 
resultatmål 2024. 
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AVN § 36 

Rapport Personligt ombud 2022 
Änr AVN 2023/259 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Redovisningsblankett 2022 Kristianstad 

Personligt ombud Verksamhetsberättelse 2022 

Personligt ombud Statistik 2022 
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AVN § 37 

Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 4 2022 
Änr AVN 2022/1855 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 4 2022 
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AVN § 38 

Personalrapport helår 2022 
Änr AVN 2022/1748 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Personalrapport helår 2022 
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AVN § 39 

Förvaltningsstatistik 
Änr AVN 2023/56 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20230223 

Förvaltningsstatistik 20230223 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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AVN § 40 

Växling försörjningsstöd 2022 
Änr AVN 2023/531 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Växling försörjningsstöd helår 2022 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 41 

Årsrapport 2022 Drog- och brottsförebyggande    
rådet 
Änr AVN 2023/417 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2022 Drog- och brottsförebyggande rådet 
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AVN § 42 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2022/5228 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Förvaltningsövergripande samverkan (FÖS) 2023-01-24 

Beslut ON 2023-01-12 Val av ledamot till integrationsrådet  

Beslut om incident IMY-2022-9337-3  

Beslut KS 2023-01-25 Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar 
och utredningstider 

Beslut KS 2023-01-25 Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 
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AVN § 43 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2023/42 

Beslut 
• Godkänna redovisningen. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslista lex Sarah februarinämnd 

Delegationslista Arbete och välfärdsnämnden i februari 2023 
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AVN § 44 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2022 
Änr AVN 2022/3383 

Beslut 
• Godkänna förvaltningens årsrapport. 

• Föreslå kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens årsrapport. 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om en kommunövergripande                     
arbetsmarknadspolitisk handlingsplan med målsättningen att motsvarande 
6,3% av kommunens tillsvidareanställda ska utgöras av personer i arbets-
marknadsåtgärd. Utfallet blev under 2022 att i snitt 284 personer/månad 
deltog i någon arbetsmarknadsåtgärd vilket motsvarar 3,9%.  

Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar med att uppnå målet och den 
främsta anledningen till att målet inte kunde uppnås är förändringarna 
inom arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens reformering samt 
minskade resurser. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna förvaltningens årsrapport 

• Föreslå kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens årsrapport 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-16 

Årsredovisning arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 

Bilaga arbetsmarknadsåtgärder 2022 

Avslutade arbetsmarknadsanställningar 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan antagen 2020-03-18 
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AVN § 45 

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

Beslut 
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten 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 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 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 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
fattade av socialnämnden före 2022-09-30 och som ej verkställts inom tre 
månader (5 stycken). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts 
på nytt finns inte att rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till kommunfull-
mäktige. 
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Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-12-31 

Barnkonsekvensanalys 
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AVN § 46 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kristianstads kommun gällande § 12 alkohol-
förtäring 
Änr AVN 2021/3715 

Beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

• besluta om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag 

 

 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med Regeringens ANDTS-strategi 2021-2025 avser Kristianstad 
kommun att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av   
alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om 
pengar. Förslag till reviderade ordningsstadga inkluderar därför anlägg-
ningar och platser där barn och unga vistas.  

Medborgare ska informeras om var alkohol inte får förtäras genom ökad 
skyltning och information på hemsida och i sociala medier.  

Ärendet beslutades i kommunfullmäktige 2022-12-14 men upphävdes av 
Länsstyrelsen 2023-01-12 för att definitionen av alkohol inte stämde   
överens med alkohollagen och ordningslagen. Definitionen av alkohol är nu 
omformulerad i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Ny korrigerad text i 
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förslaget är markerat med rött. Formulering i tidigare förslag är             
överstruken. Se även bilagt beslut från Länsstyrelsen.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

• besluta om revidering av lokala ordningsstadgan enligt förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-19 

Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter 23016630 

Bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut dnr 301 

Barnkonsekvensanalys 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, rev 2020-
10-13 § 183 att gälla from 2020-10-23 
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AVN § 47 

Svar på samråd - Ändring av översiktsplan 2013 
Änr AVN 2023/255 

Beslut 
• Godkänna Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

Arbete och välfärdsnämndens svar till Miljö och samhällsbyggnads-
förvaltningen 

 

Sammanfattning 
Ändringen av översiktsplanen för Åhus är ute på samråd vilket ger möjlig-
het att lämna synpunkter på handlingen. Föreslagen plan för Åhus syftar till 
att beskriva hur mark- och vattenanvändning ska bidra till en fortsatt 
utveckling av Åhus. Planförslaget redovisar hur den fysiska strukturen kan 
bidra till att kommunens olika mål för ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet uppnås. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

arbete- och välfärdsnämndens svar till miljö och samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-19 

Underrättelse om samråd 
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AVN § 48 

Val av kontaktpolitikeruppdrag perioden 2023–
2024 
Änr AVN 2023/422 

Beslut 
• Fördela kontaktpolitikeruppdrag i enlighet med förslag. 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden utser kontaktpolitiker till förvaltningens       
verksamheter med klientkontakt samt till vissa ideella föreningar. Kontakt-
politiker utses till följande verksamheter: 

- Vuxenvården inklusive LP-stiftelsen Kristianstad 
- Barn- och ungdomsverksamheten inklusive BRIS Region Syd 
- Utbildning och arbete inklusive Kristianstadsbygdens          

Rödakorskrets 
- Utredningsverksamheten inklusive tjejjouren Lotus 

Vid varje mandatperiods början utser nämnden kontaktpolitiker till varje 
verksamhet inklusive föreningarna. Uppdraget gäller för två år av mandat-   
perioden varefter nytt beslut fattas i nämnden. Beslut om förändringar i       
fördelningen ska beslutas av nämnden. 

Alla ledamöter har givits möjlighet att inkomma med önskemål om                
kontaktpolitikeruppdrag. Presidiet har utifrån önskemål och utifrån parti-   
politisk tillhörighet gjort ett förslag på fördelning av kontaktpolitikerupp-
drag.  

Arbete och välfärdsnämndens presidiums förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden 
• Fördela kontaktpolitikeruppdrag i enlighet med förslag 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Riktlinjer för kontaktpolitiker 
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AVN § 49 

Yttrande till JO avseende 11 och 12 §§ Förvaltnings-
lagen 
Änr AVN 2022/5312 

Beslut 
• Översända yttrandet till Justitieombudsmannen.  

 

 

Sammanfattning 
JO har i sin löpande granskning av klagomålsärenden uppmärksammat att 
11 och 12 §§ Förvaltningslagen tillämpas på olika sätt, eller inte alls, av 
olika kommuner. Bestämmelserna i 11 och 12 §§ infördes med syfte att 
stärka den enskildes ställning vid långsam handläggning, och innebär att en 
myndighet i vissa fall och på vissa sätt ska informera den enskilde om 
handläggningen försenas och att den enskilde under vissa omständigheter 
kan begära att få sitt ärende avgjort. Mot denna bakgrund och med det 
huvudsakliga syftet att kunna ge vägledning genomför JO nu en övergri-
pande undersökning där Arbete och välfärdsnämnden har ombetts yttra 
sig.  

Arbete och välfärdsförvaltningens svar redovisas i yttrandet genom besva-
rande av de direkta frågor som ställs. Svaren visar att även om verksamhe-
terna på många sätt har ett tydligt fokus på handläggningstider i olika 
ärendeslag, sker detta inte med direkt hänvisning till 11 § Förvaltningsla-
gen och 12 § Förvaltningslagen har inte tillämpats.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att vägledning från JO i fråga om 
tillämpning av de aktuella bestämmelserna vore önskvärt.  
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Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Översända yttrandet till Justitieombudsmannen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Begäran om yttrande, JO 

Yttrande till JO 

Remiss JO, d.nr 9586-2022 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2023-02-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 50 

Kvalitetsberättelse 2022 
Änr AVN 2023/512 

Beslut 
• Godkänna Kvalitetsberättelsen 2022 med följande ändring på sida 3, 

första stycket, andra meningen 

”Den ger också en bild av områden som vi behöver fokusera mera på 
för att kunna tillgodose medborgarnas behov.” 

Nämndens behandling 
Ordförande David Stenergard (M) yrkar att godkänna Kvalitetsberättelsen 
2022 med följande revidering på sida 3, första stycket, andra meningen 

”Den ger också en bild av områden som vi behöver fokusera mera på för att 
kunna tillgodose medborgarnas behov.” 

 

Sammanfattning 
Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Arbete och välfärdsförvalt-
ningens resultat och kvalitetsarbete under 2022. Sammanställningen ska 
bidra till lärande kring vad förvaltningen åstadkommit och ett underlag för 
förbättringsarbete för kommande år. I skollagen samt i Socialstyrelsens 
föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att 
den som bedriver socialtjänst och skola har ansvar för uppföljning av kvali-
tet. 

Ledningsgruppen fortsätter följa upp resultat och kvalitet för de medbor-
gare som vår verksamhet är till för. Kvalitetsberättelsen är vårt bokslut 
över vad vi åstadkommit under året som gått och analys av förvaltningens 
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resultat görs i anslutning till det ekonomiska bokslutet och                             
årsredovisningen.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• godkänna Kvalitetsberättelsen 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Kvalitetsberättelse 2022 
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AVN § 51 

Verksamhetsplan Arbete och välfärdsförvaltningen 
2023 
Änr AVN 2023/485 

Beslut 
• Godkänna verksamhetsplanen 2023. 

 

Deltar inte i beslutet 

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

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

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

Eskil Eskilsson (V), å Vänsterpartiets vägnar, deltar inte i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

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

”Den socialdemokratiska gruppen har inte deltagit i budget och resultatmål 
för 2023 och deltar därför inte i beslutet.” 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen innehåller och beskriver Arbete och  
välfärdsförvaltningens uppdrag, organisation, ekonomiska förutsättningar, 
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värdegrund, samt resultatmål för 2023 och prioriterade områden.  
Verksamhetsplanen gäller för 2023. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna verksamhetsplanen 2023  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-01 

Verksamhetsplan 2023 
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AVN § 52 

Flytt samt utökning av antal platser på                  
HVB Bokvillan 
Änr AVN 2023/109 

Beslut 
• Utöka antalet platser på HVB Bokvillan samt flytta verksamheten till 

nya lokaler i enlighet med förvaltningens förslag. 

• Anmäla till Kommunstyrelsen om budgetkompensation för den ökade    
hyreskostnaden om 1,9 mkr. 

 

 

Sammanfattning 
HVB (Hem för vård eller boende) Bokvillan har idag verksamhet på två 
våningar i ett hyreshus på Bokvägen 2 i Kristianstad. Verksamheten kan 
idag ta emot 3–4 familjer samtidigt.  Lokalerna är inte ändamålsenliga och 
det är begränsat hur många familjer som verksamheten kan ta emot vilket 
påverkar antalet placeringar som görs hos externa utförare.  

I fastigheten bedrivs även öppenvårdsverksamheten Prisma. 2022 besluta-
de Arbete och välfärdsnämnden att tillföra medel till verksamheten för att 
öka öppenvården och IHF (intensiv hemmabaserad familjebehandling) har 
startats upp under hösten 2022. Syftet med insatserna är att i större om-
fattning kunna hitta hemmaplanslösningar för att så långt det är möjligt 
undvika placeringar utanför hemmet som separerar barn och ungdomar 
från sina familjer. Det innebär då att Prisma behöver mer lokalyta och de 
lokaler som HVB Bokvillan har idag lämpar sig väl för Prismas behov. 

Som ytterligare åtgärd för att minska antalet externa placeringar av barn 
och ungdomar föreslås att HVB Bokvillan utökas för att kunna ta emot fler 
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för behandling på hemmaplan. Lokaler som skulle uppfylla verksamhetens 
behov har tagits fram av tekniska förvaltningen. Det nya alternativet ger 
verksamheten möjlighet att ta emot dubbla antalet familjer för behandling.  

Lokalerna på Bokvägen 2 kommer att tas över av Prisma om beslut fattas 
att HVB Bokvillan ska flytta till andra lokaler.  

Tidsplanen för att HVB Bokvillan kan börja använda nya lokaler är vå-
ren/sommaren 2023. Indikativ hyra är beräknad till 1,9 mkr per år.   

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Utöka antalet platser på HVB Bokvillan samt flytta verksamheten till 

nya lokaler i enlighet med förvaltningens förslag 

• Anmäla till Kommunstyrelsen om budgetkompensation för den ökade    
hyreskostnaden om 1,9 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Lokalbehovsbeskrivning Bokvillan 

Barnkonsekvensanalys 
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AVN § 53 

Bokslut 2022 
Änr AVN 2021/2927 

Beslut 
• Godkänna årsredovisningen 2022. 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens resultat för 2022 visar på en negativ       
avvikelse mot budget på 20,9 mkr. 

Utredningsverksamheten resultat får helåret blev ett underskott vilket kan 
härledas till utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Det snabbt ökande priser 
på el och andra levnadsomkostnader påverkar alla medborgaren och så 
även försörjningsstödstagare. Kostnader för skyddsplaceringar inom   
enheten för Våld i nära relationer är en annan bidragande faktor.  

SFI (Svenska för invandrare) underskott som beror bland annat på att 
andelen elever som ska täckas av kommunal budget har ökat i och med att 
statsbidragen för etableringsdeltagarna har minskat.  

Verksamheten för barn och ungdoms resultat för 2022 blev en negativ 
avvikelse mot budget. Under året har behovet varit stort av insatser och 
antalet placeringar av barn och ungdomar i HVB-hem och konsulentstödda 
familjehem. En genomlysning har gjorts av verksamheten och en          
handlingsplan upprättats. Arbete med omställning pågår.  

Vuxenvården landade på ett överskott främst beroende på låga placerings-
kostnader.   
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De förvaltningsövergripande enheterna visar på ett överskott och det beror 
främst på vakanta tjänster men även på reduceringar och sjukskrivningar 
samt en återhållsamhet.  

Den 16/2 träffar presidiet, förvaltningschef och ekonomichef KSAU för att 
gå genom bokslutet. Där redovisas årets resultat samt hur förvaltningen 
arbetat med kvalitet under året och hur framtiden ser ut och vad vi ser 
kommer påverka oss. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller      
årsredovisning och uppföljning. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna årsredovisningen 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bokslut 2022 

AVN Årsredovisning 2022  

AVN Styrkort 2022 

AVN Underlag till bokslutsberedningen 2023 

AVN Presentation till bokslutsberedningen 2023 

 


	Protokoll förstasida
	Beslut AVN 2023-02-23
Fastställande av dagordning
	Beslut AVN 2023-02-23
Upprop
	Beslut AVN 2023-02-23
Val av justerare
	Beslut AVN 2023-02-23
Informationer
	Beslut AVN 2023-02-23
Rapport Personligt ombud 2022
	Beslut AVN 2023-02-23
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 4 2022
	Beslut AVN 2023-02-23
Personalrapport helår 2022
	Beslut AVN 2023-02-23
Förvaltningsstatistik
	Beslut AVN 2023-02-23
Växling försörjningsstöd 2022
	Beslut AVN 2023-02-23
Årsrapport 2022 Drog- och brottsförebyggande rådet
	Beslut AVN 2023-02-23
Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden
	Beslut AVN 2023-02-23
Delegationsbeslut
	Beslut AVN 2023-02-23
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Svar på samråd - Ändring av översiktsplan 2013
	Beslut AVN 2023-02-23
Val av kontaktpolitikeruppdrag perioden 2023-2024
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Yttrande till JO avseende 11 och 12 §§ Förvaltningslagen. 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Kvalitetsberättelse 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Verksamhetsplan Arbete och välfärdsförvaltningen 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Flytt samt utökning av antal platser på HVB Bokvillan 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AVN 2023-02-23
Bokslut 2022
	Sida 1
	Sida 2


