SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

Hässleholms
kommun
Socialnämnden

Plats och tid:

Visheten, 2020-03-23, kl. 15:00-16.05

Beslutande
Ledamöter

Sven Lundh (SD) 1:e vice ordförande
Joakim Karlsson (M)
Ola Lindahl (S)
Linda Ingvarsson (S)
Gunnel Bruhn (SD)
Karina Olsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Maria Tennevi (KD)
Ingvar Bergman (L)
Jonny Holst (S)
Magnus Åkebom (V)
Karl-Johan Clementz (SD)

Tjänstemän

Sus Lantz, förvaltningschef § 28

Utses att justera

Ola Lindahl

Justeringens plats, tid:

Socialförvaltningen, 2020-03-23

Justerade paragrafer

§ 28

Underskrifter:

Sekreterare

,Jl,,~L\ S.'\
Angela amarz11a
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Ordförande

Justerare
Ola Lindahl (S)
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Sammanträdesdatum
2020-03-23

Hässleholm s
ko mmun
Socialnämnden

Anslag / bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdag

2020-03-23

Datum när anslaget
sätts upp

2020-03-24

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2020-04-15

Förvaringsplats för
protokoll
Underskrift
Datum då anslaget
togs ner
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Signatur

Socialnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
2020-03-23

Hässleholms
kommun
Socialnämnden

Innehållsförteckning

Synpunkter och konsekvenser på förslaget till ny förvaltnings- och
nämndorganisation från 2020-07-01

Socialnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

§ 28
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§ 28
Synpunkter och konsekvenser på förslaget till ny
förvaltnings- och nämndorganisation från 2020-07-01
Dnr: SF 2020/1~

13b

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.

Sänt till:
Kommunlednings förvaltningen

Socialnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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