
Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Personalföreträdare 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAtvfMANTRÄDESPROTOKOIL 

Utsikten 1, H avremaga~inet, Väpnaregatan 13 C, 2021-09-21, kl. 8:30-11:50 

Stefan Larsson (M), ordförande 
Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande 
Närvarande digitalt via teams: 
Ulf Berggren (SD), 1 :e vice ordförande 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Daniel Talmid (SD) 
Lena Nilsson (S) 
Johan Hammarqvist (C) 

Nät1Jara11de digitalt via teams: 
Tommy Malenström (KD) 

Tf. förvaltningschef Ola Berg, Verksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve, 
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Ekonom Arne W olke, Ekonom Mathias Bjärnek, Nämndsekreterare Alexandra 
Julin. Näroarande digitalt via teams: Rektor Eva Svensson, Rektor Pär Hansson, 
Utredare Sven-Olof Hoberg, Kvalitetsutvecklare Daniel Fritzon, Arbetsledare 
Ellen Nilsson, Enhetschef Jenny Alskepp, Enhetschef Freja Bergerfjäll, Enhetschef 
Jörgen Bergvall. 

Närvarande digitalt via teams: 

Joachim Fors (S) 
Ulf Berggren (SD) 

Havremagasinet, 2021-09-23 kl. 07:45 

Ordförande 

(TCO) §§ 68-71 

Justerare 

Stefan Lars~n (M) 

~~c 
Joachim Fors (S) 
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Hässleholms 

kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
satts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Arbetsmarknadsnämnden 

2021-09-21 

2021-09-23 

2021-10-15 

Alexandra J ulin 
2021-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samrnanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans 2021 § 68 

Delårsrapport med helårsprognos 2021 § 69 

Yttrande över förslag till riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms § 70 
kommun 

Nyteckning av lokalhyresavtal på Norra Station § 71 

Redovisning av betyg och genomströmning Komvux GY § 72 

Kostnadsanalys ekonomiskt bistånd år 2020 § 73 

Försörjningsstödsenheternas ledningssystem för systematiskt § 7 4 
kvalitetsarbete 

Revidering av delegeringsreglerna m.a.a. ett nytt ledningssystem, § 75 
ekonomiskt bistånd 

Kvalitetsuppföljning 2020 för Ekonomiskt bistånd, Yrkeshögskolan § 76 
Syd och Arbetsmarknadsenheten 

översyn av styrdokument och handlingsplan Hässleholms kommuns § 77 · 
integrationsstrategi 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik per juni-augusti § 78 
2021 

Anmälan av delegationsbeslut § 79 

övriga anmälningar § 80 

Förvaltningschefen informerar § 81 

Frågor § 82 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr: AMF 2021/352 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmsrknsdsnämnden 

§ 69 

Delårsrapport med helårsprognos 2021 
Dnr: AMF 2021/361 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapport med helårsprognos. 

Beskrivning av ärendet 
I "Strategisk plan 2021 - 2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2023" är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning per siste februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. Delårsrapporten 
ska innehålla sådana förhållanden som är viktiga för att bedöma kommunens 
resultat samt förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. De 
nämnder/ förvaltningar som prognostiserar underskott ska upprätta en utförlig 
redovisning om vilka åtgärder som kommer att genomföras under 2021 för att hålla 
den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. 

Arbetsmarknadsnämndens delårsbokslut prognostiserar ett underskott på 10 355 
tkr. De väsentligaste avvikelserna är ett underskott kopplat till det lagstadgade 
försötjningsstödet, ett stadigt sjunkande flyktingbidrag samt ett återbetalningskrav 
avseende utbetalt statsbidrag. I delårsrapporten förändras prognosen för 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter med -689 tkr. Avvikelseanalysen redovisar 
förklaringar till avvikelserna samt planerade och genomförda åtgärder vid 
prognosunderskott. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ ekonomerna 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

§ 70 

Yttrande över förslag till riktlinjer för lokalförsörjning 
Hässleholms kommun 
Dnr: AMF 2021/275 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden antar föreliggande remissvar avseende riktlinjer för 
lokalförsötjning i Hässleholms kommun samt för övrigt ställer sig bakom föreslagna 
riktlinjer för lokalförsötjning i Hässleholms kommun. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter, Socialdemokraternas ledamöter och Centerpartiet 
avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 
Stefan Larsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till ärendet i sin 
helhet. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram riktlinjer för lokalförsörjningen i Hässleholms 
kommun. Riktlinjerna syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsen
lig lokalförsörjning i Hässleholms kommun, och att kommunens verksamheter 
arbetar med lokalförsötjning efter en enhetlig strategi och samtidigt skapar en sam
syn i lokalförsötjningsfrågor. 

Nämnderna har ombetts att lämna remissyttrande avseende riktlinjerna för 
lokalförsörjningen. 

Sänt till: 
Förvaltnings chef Veronica Öhrvik 
Kommunstyrelsen/ Fastighetsstrateg 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 71 

Nyteckning av lokalhyresavtal på Norra Station 
Dnr: AMF 2021/282 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet för att tydliggöra beslutsunderlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningens hyresförvaltare har förhandJat fram ett nytt hyresavtal med 
Kunskapsporten AB efter samråd med verksamheterna Komvux och Y rkeshögsko
lan Syd. Verksamheterna avträder lokalytor motsvarande 816 kvm från 3 049 kvm 
till 2 233 kvm på Norra Station hus M8&M10. Det innebär att verksamheterna 
minskar hyreskostnaderna från dagens cirka 6 071 700 kronor/år till 4 430 000 kro
nor/ år från och med 2022-01-01. I hyresavtalet regleras att kommunens IT
avdelning ska ha rätt att bygga upp och administrera en IT-infrastruktur i lokalerna. 

Sänt till: 
Rektor komvux 
Rektor Y rkeshögskolan Syd 
Förvaltningschef 
Arbetsledare 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

§ 72 

Redovisning av betyg och genomströmning Komvux 
GY 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen och lägger informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Pär Hansson redogör för betyg och genomströmning Komvux GY. Av 
redovisningen framgår det ändrade regler kring urval och förändrad prioritering av 
elever samt mallexempel på elever som studerar vid Komvux GY. Rektor Pär 
Hansson redogör för betygsstatist.ik. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 73 

Kostnadsanalys ekonomiskt bistånd år 2020 
Dnr: AMF 2021/319 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kvalitetsutveckfare redogör för ärendet. Av redovisningen framgår anledningar till 
kostnadsutvecklingen mellan år 2019 och år 2020. Kommunens kostnader för 
ekonomiskt bjstånd ökade med 18%. Antal hushåll har ökat från 595 
till 666 per månad. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2021-09-21 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr: AMF 2021/353 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

§,75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr: AMF 2021/351 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM.MANTRÄDESPR0T0K0LL 

Sammanträdesdaturn 
2021-09-21 

HässlQholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

§ 76 

Kvalitetsuppföljning 2020 för Ekonomiskt bistånd, 
Yrkeshögskolan Syd och Arbetsmarknadsenheten 
Dnr: AMF 2021/348 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden godkänner föreliggande kvalitetsuppföljning. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en kvalitetsuppföljning för enheterna 
Ekonomiskt bistånd, Y rkeshögskolan Syd och Arbetsmarknadsenheten. Kvalitets
uppföljningen ger en kort beskrivning av innehållet i varje enhets verksamhet. Där
efter redogörs för enheternas resultat för 2020 med analyser och kommande ut
vecklingssteg. Tyngdpunkterna i verksamhetsuppdragen hos Ekonomiskt bistånd 
och Arbetsmarknadsenheten ligger i att hjälpa arbetslösa och bidragstagande kom
muninvånare till studier eller arbete, så att de kan bli självförsörjande. Tyngdpunk
ten i verksamhetsuppdraget inom Y rkeshögskolan Syd är att erbjuda kvalificerad 
utbildning och att hjälpa till med att förse kommunens och regionens företag med 
kvalificerad arbetskraft. 

Sänt till: 
FörvaltningschefVcronica Öhrvik 
Enhetschef Ola Berg 
Enhetschef Freja Bergerfjäll 
Enhetschef Jenny Alskepp 
Arbetsledare Ellen Nilsson 
Enhetschef Jörgen Bergvall 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässlf!holms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

§ 77 

Översyn av styrdokument och handlingsplan 
Hässleholms kommuns integrationsstrategi 
Dnr: AMF 2021/259 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Den reviderade integrationsstrategin godkänns enligt de föreslagna 
ändringarna. 

2. Arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att kartlägga nuläget och 
genomförandet av de beskrivna handlingsvägarna inom delmålen i 
integrationsstrategin samt senast i december till nämnden redovisa för beslut 
en reviderad handlingsplan. 

3. Den reviderade strategin översänds till kommunstyrelsen för redovisning. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter medges lämna skriftlig reservation. 

Yrkande 
Stefan Larsson (M) yrkar att meningen "Kommunen ska säkerställa att samtliga 
nyanlända elever blir klara med sin grundskoleutbildning och behöriga att läsa 
vidare på gymnasienivå" under delmål 2 tydliggörs att omfatta elever "inom 
grundskoleområdet". Johan Hammarqvist (C) instämmer i Larssons 
tilläggsyrkande. 

Stefan Larsson (M) yrkar på att stryka den andra s·trategin under långsiktigt mål 4, 
delmål 1 som lyder "Anställda och förtroendevalda i Hässleholms kommun ska ges 
möjlighet till ökad kunskap om migrations- och integrations frågor". 

Ulf Berggren (SD) yrkar på att stryka den tredje strategin under delmålet inom 
långsiktigt mål 3 "Som arbetsgivare ska kommunen främja nyanländas inträde på 
arbetsmarknaden, till exempel genom att arbeta med breddad rekrytering och att 
erbjuda arbetsmarknadspolitiska anställningar". Joachim Fors (S) yrkar bifall till det 
liggande förslaget. 

Stefan Larsson (M) yrkar på att förslag till beslut ändras som följande. Första 
beslutsatsen ändras till att integrationsstrategin godkänns enligt de föreslagna 
ändringarna. Andra beslutsatsen förtydligas genom att ange att den reviderade 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

Forts.§ 77 

handlingsplanen ska redovisas till nämnden för beslut. Ulf Berggren (SD) 
instämmer i Larssons tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer tilläggsyrkandet "inom grundskoleområdet" under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande ställer sedan yrkandet att stryka strategin "Anställda och 
förtroendevalda i Hässleholms kommun ska ges möjlighet till ökad kunskap om 
migrations- och integrationsfrågor" under proposition och finner även det bifallet. 

Ordförande ställer Joachim Fors (S) bifall till det liggande förslaget mot Ulf 
Berggrens (SD) yrkande om att stryka meningen "Som arbetsgivare ska kommunen 
främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden, till exempel genom att arbeta med 
breddad rekrytering och att erbjuda arbetsmarknadspolitiska anställningar" och 
finner det liggande förslaget bifallet 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla det liggande 
förslaget röstar ja. Den som bifaller Ulf Berggrens yrkande röstar nej". 

4 ja-röster och 3-nej röster lämnas. 

Följande röster ja: Joachim Fors (S), Agneta Olsson Enochsson (L), Lena Nilsson 
(S), Johan Hamrnarqvist (C). 

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Daniel Talmid (SD), Stefan Larsson (M). 

Arbetsmarknadsnämnden har därmed beslutat enligt Joachim Fors bifall till det 
liggande förslaget. 

Ordförande ställer därefter beslutsforslagen under proposition och finner dem 
bifallna. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade uppdraget har 
arbetsmarknadsförvaltningen vidtagit en översyn av styrdokumeoten 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

Forts.§ 77 

"Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och social 
sammanhållning" samt "Handlingsplan till Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi". Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
ändringar i dokumenten. Den reviderade integrationsstrategin är framtagen i 
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur
och fritidsförvaltningen. 

Handlingsplanen till Hässleholms kommuns integrationsstrategi preciserar de 
aktiviteter som ska bidra till att uppnå målen i integrationsstrategin. 
H andlingsplanen innehåller indikatorer för att följa upp målen och resultaten av 
aktiviteterna. Inom ramen för detta uppdrag har det bedömts att 
integrationsaktiviteter som sker i kommunens breda nämnd- och 
förvaltningsorganisation kräver kartläggning. Arbetsmarknadsnämnden föreslås att 
besluta om ett uppdrag att kartlägga de tidigare och pågående handlingsvägama 
inom hela nämnd- och förvaltningsorganisationen. Kartläggningen ska mynna ut i 
en reviderad handlingsplan. Den reviderade handlingsplanen föreslås att redovisas 
tillbaka till nämnden i december. 

Bilaga: Reservation - Sverigedemohaterna (SD) 

Sänt till: 
Verksamhetsutvecklru:e Sofie Grahn Hillve 
Förvaltningschef Veronica Öhrvik 
Kommunal författningssamling 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2021-09-21 

c)vert11edemokraier1ta 
J · Hässleholm 

Reservation 

Ärende #12 "Översyn av styrdokument och handlingsplan i Hässleholms kommuns 
i ntegrati onsstrategi" 

Arbetsmarknadsnämnden Hässleholm 2021-09-21 

Sverigedemokraterna tycker att denna strategi är väldigt viktig för en ökad lyckad integration av nyanlända 

till vår kommun. Även om det absolut största ansvaret skall ligga på individen i fråga så är det bra att 

kommunen har en strategi och plan för att se till att alla gör sitt yttersta för att bli en positiv del av vårt 

samhälle. 

Dock menar vi att vi som kommun ej ska främja den ena utsatta gruppen framför någon annan. Detta leder 

enbart t ill ytterligare motsättningar och orättvisa i samhället. Därför kommer vi i detta dokument yrka på 

att man ej främjar nyanländas rätt t ill arbete framför någon annans, samt att man ej skapar så kallade 

"låtsasjobb" enbart till denna grupp. 

På grund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att följande punkt på sidan 7(8) stryks helt: 

• Som arbetsgivare ska kommunen 1,erka för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden, till 

exempel genom att arbeta med breddad rekrytering och att erbjuda arbetsmarknadspolitiska 

anställningar när det är möj ligt 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Ulf Berggren (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 78 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik 
per juni-augusti 2021 
AMF 2021 /362 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik redovisar aktuellt läge hos 
verksamheterna per juni, juli och augusti 2021. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021 -09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmari<nadsnämnden 

§ 79 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

AMF 2021/366-1 
Arbetsmatknadsförvaltningen - Enheternas anmälan av delegationsbeslut till 
arbetsmarknadsnämnden juni, juli, augusti 2021 

AMF 2021/ 277-2 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Utredning enligt 14 kap 6 § SoL och SOSFS 
2011 :5, Lex Sarah 

AMF 2021/ 297-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Utredning enligt 14 kap 6 § Sol och SOSFS 
2011:5, Lex Sarah 

AMF 2021/ 355-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
juni månad 2021 

AMF 2021/ 355-2 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
juli månad 2021 

AMF 2021/ 355-3 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Delegationsb eslut avseende anställningar under 
augusti månad 2021 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbefsmarknadsnämnden 

§ 80 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna. 

AMF2021-53 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Ernst & Y oung PM - Grundläggande granskning 
av arbetsmarknadsnämnden 

Viva 05/2020-05-05/11448 (joumalanteckning daterad 2021-06-10) 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Yttrande till Kammarrätten i målnummer 2736-
21 

AMF 2021/277-4 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Beslut från IVO angående anmälan enligt Lex 
Sarah 

AMF 2021/ 336-2 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Beslut från Integritetsskyddsmyncligheten 

AMF 2021/ 318-2 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 

AMF 2021/328-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Beslut efter Fördjupad kvalitetsgranskning: 
Elingenjör - elkonstruktör, med Dnr MYH 2021/1178 

AMF 2021/ 329-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Beslut efter Fördjupad kvalitetsgranskning: 
Elkraftsingenjör - projektering och beredning, med Dnr MYH 2021/238 

AMF 2021/ 352-3 
Arbetsmarknadsförvaltningen- Protokollsutdrag KS 2021-08-11 § 131 
"Atgärdsplaner &ån nämnder för en budget i balans 2021" 

AMF 2021/356-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen- Protokollsutdrag KS 2021-06-16 § 123 
"Revidering av sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen" 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

Forts.§ 80 

AMF 2021/ 357-1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Arbetsmarknadsförvaltningen - Protokollsutdrag KS 2021-06-16 § 116 
"Månadsuppföljning per den 30 april 2021" 

AMF 2021/ 358-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Protokollsutdrag KF 2021-06-07 § 161 
"E ffektivisering av kommunens lokalbestånd" 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 81 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Tf. förvaltningschef Ola Berg informerar arbetsmarknadsnämnden om vad 
som är på gång i verksamheten. Av informationen framgår ett fortsatt fokus på 
målarbete, återgång till fysisk verksamhet i samband med lättnaden av 
restriktionerna samt planering av arbetsmarknadsförvaltningens dag som anordnas 
digitalt den 1 oktober. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

20 (21) 
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Hässleholms 

kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

§ 82 

Frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga frågor ställs. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Utdraget bestyrkes 

21 (21) 
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