
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (2) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-16:20, sammanträdet ajournerat 14:25-14:40 och 15:55-
16:00 

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande 

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande §§ 52-64, 66-
70 pga jäv 

Gunn Högberg (C) 

 Bodil Thuresson (KD) Fia Rosenstråle (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Monika Åängasköld (M) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD) 

 Fredrik Hamrin (M) Patric Nelson (S)  

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Titti Tingström (S) tjänstgör 
för Neta Andersson (S) 

Ann-Charlotte Lindner (L) 
tjänstgör för Kim Nurmi (L) 

Richard Berggren (M) 
tjänstgör för Ewa Jacobsen 
(M) 

 
Manal Nasif (V) tjänstgör för 
Abdikarim Hassan (POB) 

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för Sabina Månsson 
Hultgren (S) § 65 

 

    

Ersättare Johannes Bengtegård (SD) 
§§ 52-64, 66-70 Ulf Nilsson (SD)  

Övriga närvarande 
 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

 
Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

 
Preben Bruzelius, 
verksamhetschef § 52-53 

 
Anna Nordin, Drog- och 
brottsförebyggande 
samordnare § 58 

Örjan Carlsson, utvecklare Anna Löfvall, HR-chef § 68 

    

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren 
§§ 52-64, 66-70 pga jäv   

Fia Rosenstråle § 65       
 §§ 52-64, 66-70 pga jäv   

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2021-03-26 

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

52-70 

 

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

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

§§ 52-64, 66-70 pga jäv   
Fia Rosenstråle § 65       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-03-26 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-04-17 
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Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 52 

Fastställande av dagordning 

   

Initiativärende från Sverigedemokraterna läggs som punkt 21 på dagord-
ningen. 

 Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 

 Se sidan 1 

 

Val av justerare 
 

 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare §§ 52-64, 66-80, på 
grund av jäv 

Fia Rosenstråle väljs till justerare § 65 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 53 

Informationer 
 

Ordförande informerar 

-   Ett enskilt ärende har uppmärksammats i media.  

 

Förvaltningschefen informerar 

- Förvaltningen kommer starta en lex Sarah-utredning kring det en-
skilda ärende som har uppmärksammats i media. 

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19. 

 

 

Verksamhetsinformation från Utbildning och arbete – Preben Bruzelius 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 54 

Slututvärdering - Projekt Samtal för integration 
Änr AVN 2020/392 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Slututvärdering Samtal för integration 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 55 

Projektförteckning 2021 
Änr AVN 2021/776 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Projektförteckning 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 56 

Utredning - våld i nära relation inklusive heder 
Änr AVN 2020/800 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Utredning om hur Arbete och välfärdsförvaltningen kan utveckla arbetet 
mot våld i nära relation, inklusive heder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 57 

Barnkonsekvensanalys Covid-19 2020 
Änr AVN 2021/387 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Barnkonsekvensanalys Covid-19 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 58 

Rapport - Statistiskt underlag för barn och 
ungdomars livsvillkor 
Änr AVN 2021/1019 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Rapport - Statistiskt underlag för barn och ungdomars livsvillkor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 59 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Rapport - Statistiskt underlag för barn och ungdomars livsvillkor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 60 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden  
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2021-02-09, Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 

Beslut KF 2021-02-09, Stärka kommunens hållbarhetsarbete 

Beslut KS 2021-02-17, Initiativärende - Skjuta på budgetprocessen till 
hösten 

Beslut KF 2021-02-09, Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 

Beslut IVO, tillsyn av HVB Bokvillan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 61 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
 Godkänna redovisningen 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah marsnämnd 

Delegationsbeslut till marsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 62 

Revisionssvar - Granskning av delegation av 
beslutsrätt gällande upphandling 
Änr AVN 2020/3087 

Beslut 
 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 

kommunrevisionen 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Granskningen har syftat till att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden 
har säkerställt att delegation av beslutsrätt inom verksamhetsområdet är 
lag- och ändamålsenlig avgränsat till beslut rörande upphandlingar. 

Efter genomförd granskning bedömer revisionen att arbete och välfärds-
nämnden inte helt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom verk-
samhetsområdet är lag- och ändamålsenlig utifrån nedanstående: 

Arbete och välfärdsnämnden har beslutat om i vilken utsträckning dele-
gerade beslut ska anmälas/återrapporteras men besluten anslås inte i 
enlighet med kommunallagen 6 kapitel 40 §. Nuvarande rutin för delega-
tionsbeslut och uppföljning av delegationsordning behöver revideras 
utifrån nuvarande hantering. Revideringen bör också omfatta riktlinjer 
för hur beslut avseende LOU ska anslås i enlighet med kommunallagen 6 
kapitel 40 §. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 
kommunrevisionen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport – Granskning avseende be-
slutsrättgällande upphandling, 210225 

Revisionsrapport, Granskning avseende beslutsrätt gällande upphandling. 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 63 

Kvalitetsberättelse 2020 
Änr AVN 2021/985 

Beslut 
 godkänna Kvalitetsberättelsen 2020 

 

 

 

Sammanfattning 
Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Arbete och välfärdsför-
valtningens resultat och kvalitetsarbete under 2020. Sammanställningen 
ska bidra till lärande kring vad förvaltningen åstadkommit och ett under-
lag för förbättringsarbete för kommande år. I skollagen samt i socialsty-
relsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
framgår att den som bedriver socialtjänst och skola har ansvar för upp-
följning av kvalitet. 

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 förvaltning-
ens resultat görs i anslutning till det ekonomiska bokslutet och årsredo-
visningen.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna Kvalitetsberättelsen 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-03 Kvalitetsberättelse 2020 

Kvalitetsberättelse 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 64 

Styrkort 2021 Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2021/986 

Beslut 
 Fastställa styrkort inklusive handlingsplan för 2021 

 Delge kommunstyrelsen Arbete och välfärdsnämndens fastställda 
styrkort för 2021. 

 

 

 

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. 

Detta styrkortsförslag är framtaget för Arbete och välfärdsnämnden 2021.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Fastställa styrkort inklusive handlingsplan för 2021 
 Delge kommunstyrelsen Arbete och välfärdsnämndens fastställda 

styrkort för 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Styrkort 2021 

Styrkortsförslag inklusive handlingsplan för 2021 AVN 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 65 

Föreningsbidrag social omsorg 2021 
Änr AVN 2020/4444 

Beslut 
 tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2021 enligt förslag 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har för år 2021 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 707 557 kronor, vilka föreslås fördelas enligt för-
slag. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2021 enligt 
förslag 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-03-04 

Föreningsbidrag 2021 utredning 

Sammanställning 

Barnkonsekvensanalys 

Ansökningshandlingar från föreningarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 66 

Integrationsbidrag invandrarföreningar 2021 
Änr AVN 2020/4445 

Beslut 
 Bevilja integrationsbidrag enligt tabell 1 

 Bevilja bidraget med förbehåll enligt tabell 2 

 

Reservationer 

Fia Rosenstråle (SD) reserverar sig å Sverigedemokratiska gruppens väg-
nar skriftligt mot beslutet enligt följande: 

” Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på ärendet.   
Det är undermåliga rapporter som ger dåligt stöd till dessa integrationsbi-
drag, såsom fullgod insyn i föregående års budget, saknas redovisningar 
från föregående år, inga underlag för när, vad, var och hur många som 
deltar vid varje möte eller namnförtydligande på namnunderskrifter m.m. 

I texten står (17:2 s. 3) ”Vissa krav bör vara uppfyllda för att föreningen 
skall få integrationsbidrag, grundbelopp”. Vi anser att man kaninte ha 
”krav” och ”bör” i samma mening om man vill ha tydliga riktlinjer. 

 Framförallt uppfattar vi inte någon mätbar integrationseffekt. Vi Sverige-
demokrater kan inte se hur olika homogena grupper i utanförskapsområ-
dena ska kunna bli integrerade genom att fira Eid, Ramadan etc. Eller att 
personer deltar i olika projekt som arbetar med utvecklingsarbete i Soma-
lia alternativt schacktävlingar eller språkkurser på sina hemspråk och 
liknande; i Sverige borde fokus ligga på svenska språket. 

 Det är det absolut motsatta som måste till, att blanda sig med övriga be-
folkningen.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Komma ur sin komfortzon, lära sig oskrivna regler som finns i alla samhäl-
len, bekanta sig med annat än sitt hemlands kultur, tradition, religion och 
sedvänjor. Därför är det orimligt att kommunen betalar ut bidrag till aktivi-
teter som istället underlättar möjligheten att leva i ett parallellsamhälle.  

Sverigedemokraterna säger därför nej till integrationsföreningar inom 
Arbete och Välfärdsnämnden eftersom om bidragen inte används till ett av 
huvudkraven som är just integration.    

Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot 
beslutet. 

För Sverigedemokraterna i Kristianstad 

  
Fia Rosenstråle (SD)                                               ” 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Fia Rosenstråle (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar avslag 
till förvaltningens förslag till beslut.  

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

Ordförande Radovan Javurek yrkar å Alliansstyrets vägnar bifall till för-
valtningens förslag till beslut 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Sverigedemokra-
tiska gruppens förslag till avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsnämnden har för år 2021 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 245 000 kronor, vilka fördelas enligt förslag. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Bevilja integrationsbidrag enligt tabell 1 
 Bevilja bidraget med förbehåll enligt tabell 2 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-08 

Utredning 

Barnkonsekvensanalys 

Riktlinjer föreningssamverkan 

Bilaga 1 – integrationsbidrag 2021 

Bilaga 2 – aktivitetsbelopp 

Ansökningshandlingar från föreningarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 67 

Revidering av delegationsordningen 
Änr AVN 2021/473 

Beslut 
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2021-04-01 

 

 

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 väl-
färdsnämnden 

 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämn-
den att gälla från och med 2021-04-01 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Ändring i delegationsordningen 2021-02-26 

Bilaga - Förslag till ny delegationsordning 

Barnkonsekvensanalys 

23



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 68 

Arbetsmiljöbokslut 2020 
Änr AVN 2021/1020 

Beslut 
 Godkänna arbetsmiljöbokslut för 2020 

 

 

Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1 ska arbets-
givaren årligen göra en skriftlig sammanstallning av ohälsa, olycksfall 
och allvarliga tillbud. Arbete och välfärdsförvaltningen redovisar detta i 
ett årligt arbetsmiljöbokslut där även andra delar inom det systematiska 
arbetsmiljöområdet redovisas.  

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna arbetsmiljöbokslut för 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-05, Arbetsmiljöbokslut 2020 

Arbetsmiljöbokslut Arbete och välfärdsförvaltningen 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 69 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2020/1180 

Beslut 
 Godkänna månadsuppföljning efter februari samt helårsprogons för 

2021 

 

 

 

Sammanfattning 
Årets första prognos efter två månaders ekonomiskt utfall visar på en 
negativ avvikelse mot budget vid årets slut för nämndens totala verksam-
hetsområde. Det man skall beakta är att det fortfarande är tidigt på året 
och att det därmed är ett litet underlag att göra en grundad prognos på. 

Utbetalningen av försörjningsstöd visar på en lägre trend de två första 
månaderna jämfört med 2020. Tack vare extra tillskjutna ettåriga medel 
om 10 mkr ser försörjningsstödet ut att nå en budget i balans 2021. Verk-
samheten fortsätter att vidta åtgärder och utvecklingsarbete mellan ar-
betsmarknad och försörjningsstöd pågår för att försörjningsstödstagare 
ska få en snabbare väg ut i sysselsättning samt korta tiden för medborga-
ren i försörjningsstöd.  

Barn och ungdomsverksamheten har fortsatt många externa placeringar, 
både på HVB och konsulentstödda familjehemsplaceringar. Verksamhe-
ten ser ingen minskning vilket innebär en fortsatt negativ kostnadsut-
veckling. Utvecklingen följs noggrant varje månad.  

Etableringsmedel har halverats för 2021 men kostnaderna är desamma, 
detta innebär ett underskott för SFI. Även SFI har fått extra medel för 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

året om 5 mkr men trots det prognostiseras en negativ avvikelse för 2021. 
Elevantalet är fortsatt högt men andelen elever med flyktingstatus är 
mindre vilket ger lägre intäkter.  

Överskottet på gemensam verksamhet beror på vakanta tjänster, reduce-
ringar samt sjukskrivningar. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna månadsuppföljning efter februari samt helårsprogons 
för 2021 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-03 

Månadsrapport februari 2021 

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet 2021 

Arbete och välfärdsnämnden Prognos efter februari 2021 

AVN Covid-19 dilemman och kostnader 2021, utfall per 20210228 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-03-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 70 

Initiativärende Sverigedemokraterna - Angående 
akut och strukturellt hemlösa i kommunen 
Änr AVN 2021/1112 

Beslut 
 Godkänna inkommet initiativärende och uppdra åt förvaltningen att 

återkomma med svar  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Sverigedemokraterna - Angående akut och strukturellt 
hemlösa i kommunen, 210315 
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