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Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden överlämnar skrivelsen utan eget yttrande på grund av kort 
handläggningstid för förvaltningen i så genomgripande frågor samt därav kort tid 
för inläsning för nämndsledamötema. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M) yrkar på att överlämna skrivelsen utan eget yttrande på grund 
av kort handläggningstid för förvaltningen i så genomgripande frågor samt därav 
kort tid för inläsning för nämndsledamötema. Ingvar Bergman (L), Maria Tennevi 
(KD), Magnus Akebom (V) och socialdemokraternas ledamöter yrkar bifall till 
förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett förslag till ny förvaltningsorganisation med 
inriktning på arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, vuxenutbildning och 
ekonomiskt bistånd skall tas fram. Denna förvaltning ska heta 
Arbetsmarknadsförvaltningen, kallas AMF framgent i denna skrivelse. 
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Kommunlednings förvaltningen 
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