
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset B107 13:00-14:07 sammanträdet ajournerat 13:20-13:24 och 
13:41-13:46 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

ordförande 
Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande Gunn Högberg (C) 

 Bodil Thuresson (KD) Patric Nelson (S) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Ulrika Tågström (M) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD) 

 Fia Rosenstråle (SD) Kim Nurmi (L) Neta Andersson (S) 

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Monika Åängasköld (M) 
tjänstgör för Ewa Jacobsen 
(M)       

Inger Hagelin (M) tjänstgör 
för Magnus Dahlström (M) 

Fredrik Hamrin (M) tjänstgör 
för Abdikarim Hassan (POB) 

                   

                   
Ersättare Ann-Charlotte Lindner (L) Manal Nasif (V) Ulf Nilsson (SD) 
 Johannes Bengtegård (SD) Titti Tingström (S)       
                   
                   

Övriga närvarande 
Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare Örjan Carlsson, utvecklare 

                   

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2020-11-27 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Emilie Paridon 

157-173 

 

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

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Sabina Månsson Hultgren        

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-11-27 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-12-19 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 157 

Fastställande av dagordning 
Carl Henrik Nilsson (SD) inkommer å Sverigedemokratiska gruppens väg-
nar med ett initiativärende som läggs som punkt 19 på dagordningen. 

 Dagordningen fastställs 

Upprop 
 Se sidan 1 

 

Val av justerare 
 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 158 

Informationer    
 

Ordförande informerar 

- Interreligiöst råd och integrationsrådet är inställt med anledning av 
Covid-19 

- Beslut om styrkort för 2021 skjuts till våren med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut om strategisk färdplan 

 

Förvaltningschefen informerar 

- Situationen på förvaltningen med anledning av Covid-19 

- Kontaktpolitikerplanering 2021  

- Situationen på Gamlegården och samverkan med andra aktörer på 
området  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 159 

Rapport feriearbete 2020 
Änr AVN 2019/4037 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 
 

 

      
      

Beslutsunderlag 
Feriearbetet 2020 

Statistik feriearbete 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 160 

Personalrapport kvartal 3 2020 
Änr AVN 2020/1717 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 
 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Personalrapport kvartal 3 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 161 

Kvartalredovisning verksamhetsområde Utbildning 
och arbete 2020 
Änr AVN 2020/1665 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 3 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 162 

Förvaltningsstatistik november 
Änr AVN 2020/441 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

 
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20201126 

Förvaltningsstatistik 20201126 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanfattning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 163 

Protokoll Lokala Drog- och brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) 201023 
Änr AVN 2020/531 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

 
      

Beslutsunderlag 
Lokala Drog- och brottsförebyggande rådet (BRÅ) protokoll 201023 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 164 

Delgivningar 
Änr AVN 2019/3813 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
 Beslut KF 2020-10-13, Delårsrapport januari-augusti 2020 

Delårsrapport januari-augusti 2020 

Beslut KS 2020-10-21, Redovisning av kommunövergripande handlings-
plan för arbetsmarknadsåtgärder 2020 

Överenskommelse om struktur för samverkan mellan Kristianstads kom-
mun och Region skåne - avtal 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 165 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2019/3781 

Beslut 
 godkänna redovisningen 

 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
  Delegationsbeslut november  

  Delegationsbeslut lex Sarah novembernämnd 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 166 

Svar på revisionsrapport - Granskning av barn och 
ungas psykiska ohälsa 
Änr AVN 2020/895 

Beslut 
 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 

kommunrevisionen 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Revisionen har granskat arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa och 
lämnat rekommendationer till nämnder och förvaltningar. De rekommen-
dationer som riktas mot Arbete och välfärdsförvaltningen och Arbete och 
välfärdsnämnden bemöts genom detta ärende. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 
kommunrevisionen 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport - Granskning av barn och 
ungas psykiska hälsa, 2020-09-25 

Revisionsrapport, granskning av arbetet med barn och ungas psykiska 
ohälsa 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 167 

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

Beslut 
 lämna rapporten vidare 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 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-
alnämnden före 2020-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (3 
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte 
att rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-29 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-09-30 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 168 

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

Beslut 
 godkänna redovisningen 

 

 

Sammanfattning 
Sedan drygt två år har ungdomscoach kunnat beviljas som insats för ung-
domar 13-20 år. Insatsen riktar sig mot ungdomar som befinner sig i risk-
zon för att utveckla kriminellt beteende, missbruk och/eller annat avvi-
kande beteende, t.ex. oroväckande skolfrånvaro. Från oktober 2019 till 
september 2020 har 36 insatser beviljats varav 17 st har avslutats under 
året.  Under 2020 har andelen tjejer ökat. Under år 2019 var andelen killar 
81 % och tjejer 19 %. Under 2020 har detta förändrats markant, 63% killar 
och 37% tjejer. Sedan den 1 april 2020 bedrivs coachinsatsen som en del av 
barn- och ungdomsverksamhetens öppenvårdsenhet, Prisma. Det finns två 
coacher varav den ene är diplomerad och den andre kommer att påbörja 
sin coachutbildning så snart tillfälle ges.  

Verksamheten har låtit följa upp och utvärdera insatsen. Resultatet av 
utvärderingen redovisas i bilaga. Såväl handläggare som familjer och ung-
domar uttrycker att insatsen har positiv effekt på de ungdomar som omfat-
tas. 

Redovisningen skulle ha lämnats till nämnden i oktober men senarelades 
med godkännande från ordförande. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna redovisningen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-02 

Rapport coach 2020 

Barnkonsekvensanalys 

Beslut AVN 2019-11-28, Coach som insats i socialt arbete med ungdomar i 
Kristianstad 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 169 

Sammanträdestider för Arbete och 
välfärdsnämnden 2021 
Änr AVN 2020/3898 

Beslut 
 fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2021 

enligt förslag 

 fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksamhetså-
ret 2021 enligt förslag 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens sammanträden för 2021 har planerats till 
sista torsdagen i månaden med något undantag på grund av helgdagar. 
Under juli månad har nämnden sommaruppehåll varför det inte heller hålls 
något sammanträde.  
Myndighetsutskottet sammanträder 2 gånger i månaden, extra samman-
träde vid behov. 

Eftersom ärendet endast handlar om vilka sammanträdesdatum som ska 
gälla för verksamhetsåret 2021 görs bedömningen att en barnkonsekven-
sanalys inte behöver medfölja ärendet. Barnkonsekvensanalys bör skrivas 
till de ärenden som ska beslutas på de olika sammanträdena under 2021.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 
2021 enligt förslag 

 fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksam-
hetsåret 2021 enligt förslag 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-04 

Kalender Arbete och välfärdsnämnden 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 170 

Tecknande av avtal - Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) mellan Arbete och välfärdsnämnden och 
Stiftelsen Skåne stadsmission 
Änr AVN 2020/3948 

Beslut 
 teckna avtal om idéburet offentligt partnerskap med Stiftelsen Skåne 

Stadsmission (org.nr. 846004-8716) 

Reservationer 

Carl Henrik Nilsson (SD) reserverar sig å Sverigedemokratiska gruppens 
vägnar mot beslutet till förmån för Moderata gruppens tilläggsyrkande.  

Inger Hagelin (M) reserverar sig å Moderata gruppens vägnar mot beslutet 
till förmån för Moderata gruppens tilläggsyrkande.  

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Inger Hagelin (M) yrkar för egen del: 

- Bifall till förvaltningens förslag om IOP avtal med Skånes stadsmis-
sion, men att  

- Kommun och Skånes Stadsmission gemensamt söker annan place-
ring av Café Davids verksamhet, där den inte påverkar den upplev-
da tryggheten för omgivningen. 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Carl Henrik Nilsson (SD) begär ajournering.  

Ajournering verkställs. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar bi-
fall till Moderata gruppens tilläggsyrkande.  

Inger Hagelin (M) yrkar å Moderata gruppens vägnar bifall till tilläggsyr-
kande. 

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar å Liberalernas, Centerpartiets och 
Kristdemokraternas vägnar avslag till Moderata gruppens tilläggsyrkande. 

Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska gruppens vägnar 
avslag till Moderata gruppens tilläggsyrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag om avslag av Moderata gruppens tilläggsyrkande 
mot bifall till Moderata gruppens tilläggsyrkande och finner att nämnden 
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  

 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Arbete och välfärdsnämnden godkänner 
följande beslutsgång ja för avslag av tilläggsyrkande och nej för bifall till 
tilläggsyrkande. 

Med 8 ja röster Sabina Månsson Hultgren (S), Kim Nurmi (L), Gunn Hög-
berg (C), Bodil Thuresson (KD), Peter Isacsson (S), Neta Andersson (S), 
Patric Nelson (S), Radovan Javurek (L) och 7 nej röster Monika Åängasköld 
(M), Ulrika Tågström (M), Inger Hagelin (M), Fia Rosenstråle (SD), Susanna 
Svensson (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Fredrik Hamrin (M) beslutar 
Arbete och välfärdsnämnden avslag till Moderata gruppens tilläggsyrkan-
de. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja en stabil, långsiktig och ömsesidig 
relation med Stiftelsen Skåne Stadsmission. Därför vill Kristianstad kom-
mun fördjupa samarbetet med Skåne Stadsmission genom ett idéburet 
offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräknas börja gälla 1 
januari 2021 och reglerar syfte och värdegrund för samarbetet med mål-
gruppen samt definierar målgruppen och de ingående parternas specifika 
insatser samt avgränsning av parternas insatser. Vidare reglerar detta IOP 
respektive parts ansvar. Det innehåller även en överenskommelse gällande 
ekonomi som innebär att Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Skåne 
Stadsmission, via Arbete och välfärdsnämnden, med 8 135 000 kr för 2021. 
Utöver ersättning till Stadsmissionen ingår en hyreskostnad på 740 000 
kr/år. Total kostnad 8 875 000 kr. Kostnaden 2020 för Kristianstad kom-
mun är 8 638 000 kr, varav Skåne Stadsmission fakturerar 7 898 000 kr 
och 740 000 kr är hyreskostnad. Tidigare kostnad har inte baserats på eller 
reglerats i ett skriftligt avtal. I detta IOP formaliseras och regleras ekono-
min i en skriftlig överenskommelse. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 teckna avtal om idéburet offentligt partnerskap med Stiftelsen Skå-
ne Stadsmission (org.nr. 846004-8716) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-09 

Förslag till IOP med Skåne stadsmission 

Bilaga till IOP Skåne Stadsmission och Kristianstad kommun 

Bilaga ekonomi till IOP Skåne Stadsmission och Kristianstad kommun 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 171 

Intern kontroll 2020 
Änr AVN 2020/248 

Beslut 
 intern kontrollarbetet 2020 värderas som standardiserad 

 godkänna avrapporteringen av intern kontrolluppföljningen 2020 

 

Sammanfattning 
Riskanalys har gjorts av förvaltningens huvudprocesser. Riskanalysen 
grundar sig i verksamhetsplan med omvärldsanalys, förändrad lagstiftning, 
revisionsrapporter, avvikelserapporter och andra granskningar. Urvalet av 
kontrollmoment gjordes enligt den Väsentlighet och Risk-modell som är 
antagen för intern kontroll arbetet av Kristianstad kommun.  

Alla kontrollmoment är genomförda under året. 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 felaktig-
heter vilket gör att det är viktigt att fortsätta att kontrollera att rutiner och 
strukturer finns och efterföljs.  

Förvaltningens förslag är att uppföljningen av årets intern kontroll skall 
värderas som standardiserad. Det finns en mognadsmodell för internkon-
troll som visas nedan och som går från skalan otillförlitlig till optimerad 
och som förklaras mer om i bilagan årsrapport intern kontroll. Kristian-
stads kommuns målsättning är att nå mognadsnivån övervakad. 

Otillförlitlig Informell Standardiserad Övervakad Optimerad 
  x   

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller upp-
följning och kontroll av beslutad intern kontrollplan för 2020. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Intern kontrollarbetet 2020 värderas som standardiserad 
 Godkänna avrapporteringen av intern kontrolluppföljningen 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Intern kontroll 2020 

Intern kontrollplan 2020 

Årsrapport intern kontroll 2020 

Avrapportering intern kontroll 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 172 

Ekonomisk uppföljning och prognos 2020 
Änr AVN 2019/1442 

Beslut 
 godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen efter oktober samt 

helårsprognosen för 2020 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnens prognos efter 10 månaders ekonomiskt utfall 
visar på ett underskott om ca 27 mkr i förhållande till budget vilket är en 
försämring med 5 mkr i förhållande till föregående prognos. Försämringen 
av det prognostiserade resultatet beror precis som föregående månad på 
att ytterligare intäkter om 5 mkr som räknats in i tidigare prognoser för att 
hantera delar av underskottet inte kommer att nyttjas. Intäkterna är från 
Migrationsverket och gäller avsättningar för framtida försörjningsstöds-
kostnader. Dessa medel kommer istället att kvarstå i balansredovisningen 
för att kunna avsättas i kommande år utifrån den osäkerhet som finns i 
prognoserna för 2021 och framåt. 
Underskottet om 27 mkr beror främst på lågkonjunkturen och konsekven-
serna av Covid-19. Förvaltningen har under hela året haft högre kostnader 
och volymer för försörjningsstöd och SFI än budgeterad nivå. Sedan maj 
månad har man också uppmärksammat ett ökat behov av placeringar av 
barn och ungdomar vilket gjort att även prognosen för denna verksamhet 
försämrats men som ändock visar en budget i balans. Vuxenvårdens pro-
gnos har förbättrats med ca 500 tkr utifrån lägre kostnader för placeringar 
under året. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller upp-
följning av beslutad budget för 2020. 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen efter oktober 
samt helårsprognosen för 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning och prognos 2020 

Månadsrapport oktober 2020 

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter oktober 2020 

Covid-19 dilemman och kostnader 2020 AVN efter oktober 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 173 

Initativärende Sverigedemokraterna  2020-11-26 
Änr AVN 2020/4201 

Beslut 
 förvaltningen delger dokumentation i form av frågor och svar till/från 

kommundirektören. 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar att 
Arbete- och välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda de 
anonyma påståenden om påstådda oegentligheter inom VLC i enlighet med 
det uppdrag kommundirektör Christel Jönsson har gett. 

Arbete- och välfärdsnämnden måste för att upprätthålla förtroendet 
gentemot våra kommunmedborgare vara transparenta och inte avfärda 
anonyma uppgifter. 

Vi yrkar därför Att: 

- Ärendet avgörs idag 

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare och  att utreda de 
delar i skrivelsen som kommunrevisionen och kommundirektören särskilt 
har uppmärksammat.   

Förvaltningschefen läser upp den konversation som har skett med kom-
mundirektören i ärendet.  

Carl Henrik Nilsson (SD) begär å Sverigedemokratiska gruppens vägnar 
ajournering av sammanträdet.  

Ajornering verkställs.   
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-11-26   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Carl Henrik Nilsson (SD) begär å Sverigedemokratiska gruppens vägnar 
ändring av yrkandet i initiativärendet då förvaltningen under sammanträ-
det har svarat på vissa frågor. Nytt yrkande är:  

Att förvaltningen delger dokumentation i form av frågor och svar till/från 
kommundirektören. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Carl Henrik Nils-
sons (SD) yrkande. 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Initiativärende Sverigedemokraterna 2020-11-26 
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