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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1 - 10 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Rolf Lindström 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-01-09 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–12:30 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Moutassm Mohammed (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP), §§ 1-3 

Johan Bengtsson (M), 2.e vice ordförande 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 
  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Anne Sörqvist (C) 

Ulla Pettersson (S), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) §§ 4-10 
  
Ersättare Mariann Pettersen (S) 

Monica Kristoffersson (S) 

Susanne Carlsson (SD) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Eva Larsson, controller, § 7 

Berith Sletten, avdelningschef IFO, § 9 

Johan Fritz, avdelningschef LSS, § 9 

Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorg, § 9 

Tina Kall, tf avdelningschef hemsjukvård, § 9 

David Engkvist, tf avdelningschef hemsjukvård, § 9 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 9 

Per Lundin, samordnare, avdelningen för arbete och vuxnas lärande, § 9 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VAN § 1 Val av justerare 4 

VAN § 2 Godkännande av ärendelista 4 

VAN § 3 Välkomna till ny mandatperiod 4 

VAN § 4 Tystnadsplikt och sekretesslagen 5 

VAN § 5 Val av arbetsutskott 6 

VAN § 6 Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsordning 7 

VAN § 7 Attestreglemente 8 

VAN § 8 Delegeringsreglemente 9 

VAN § 9 Presentation verksamhet och organisation 10 

VAN § 10 Information/meddelande 11 
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VAN § 1 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Rolf Lindström (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

VAN § 2 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________ 

 

VAN § 3 Välkomna till ny mandatperiod 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ewa Arvidsson (S) hälsar alla välkomna till en ny mandatperiod och 

till en ny nämnd. En presentationsrunda görs av ledamöter och tjänstemän. 

__________  
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VAN § 4 Tystnadsplikt och sekretesslagen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Pierre Carroz informerar om tryckfrihetsförordningen 

samt offentlighets- och sekretesslagen som reglerar sekretessbestämmelser inom 

flera av nämndens verksamhetsområden. 

Avtal om tystnadsplikt undertecknas av samtliga närvarande ledamöter och 

ersättare. 

__________  
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VAN § 5 Val av arbetsutskott 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Som ordinarie ledamöter i välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

utses Ewa Arvidsson (S), Rolf Lindström (S) och Johan Bengtsson (M). 

Som ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses Anette Andersson 

(S), Lotta Robertsson Harén (MP) och Anne Sörqvist (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente ska 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ha ett arbetsutskott bestående av tre 

ledamöter och tre ersättare. 

Förslag läggs om att välja som ordinarie ledamöter Ewa Arvidsson (S), Rolf 

Lindström (S) och Johan Bengtsson (M). Som ersättare föreslås Anette Andersson 

(S), Lotta Robertsson Harén (MP) och Anne Sörqvist (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  
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VAN § 6 Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsordning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, föreskrifter i lagar och 

förordningar samt bestämmelserna i nämndernas reglemente. 

De olika beslut och riktlinjer som reglerar välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 

arbetssätt presenteras. Nämndens ledamöter informeras bland annat om uppdrag 

och ansvar, verksamhetsområden, arbetsformer, ersättarnas tjänstgöring, 

bestämmelser för arbetsutskottet samt arvodesreglemente presenteras. 

Beslutsunderlag 

- Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente 

- KF § 237, val av välfärds- och arbetsmarknadsnämnd 

- KF § 234, ordningen för ersättarnas inkallande 

- Arvodesreglementet för Åmåls kommun 

__________
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Dnr VAN 2019/1 

VAN § 7 Attestreglemente 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden utser förvaltningschefen att vara 

beslutsattestant för hela välfärds- och arbetsmarknadsnämndens område. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ger vidare förvaltningschefen delegation 

att utse andra befattningshavare att vara beslutsattestanter och ersättare inom 

välfärds- och arbetsmarknadsnämndens olika verksamhetsområden. 

Information om attestreglementet samt utsedda beslutsattestanter per den 1 januari 

2019 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 5 i kommunens attestreglemente ska vissa beslut fattas i samband med ny 

mandatperiod. 

Attestreglementet med tillämpningsanvisningar ska tas upp i nämnden och 

förvaltningschefen utses till att vara beslutsattestant. Nämnden ska även ge 

förvaltningschefen delegation på att utse övriga befattningshavare att vara 

beslutsattestanter och ersättare inom olika verksamhetsområden. 

Nämnden ska vidare informeras om de beslutsattestanter som förvaltningschefen 

har utsett, detta vid förändring men minst en gång per är. 

Beslutsunderlag 

- Attestreglemente för Åmåls kommun 

- Attestpliktiga 2019 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

- Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2019 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VAN 2019/13 

VAN § 8 Delegeringsreglemente 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delegeringsreglementet. 

Sammanfattning av ärendet 

I den offentliga förvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden. Av praktiska 

skäl måste beslutanderätten i många frågor överlåtas till lägre beslutsnivåer inom 

respektive myndighet. Beslutanderätten sägs i sådana fall vara delegerad. 

Delegation innebär att en myndighet frånhänder sig sin beslutanderätt för visst 

ärende eller – vilket är betydligt vanligare – för en viss typ av ärenden. 

Mottagaren av delegation brukar i praktiken inom socialtjänsten inte vara viss 

person utan viss befattningskategori. Om inget annat sägs gäller delegationen 

även för vikarie på den i frågavarande befattningen (JO 1990/91 s 258). När ett 

beslut är fattat på delegation är det fortfarande den som gett delegationen som 

fullt ut ansvarar för beslutet. 

Vilka beslut, eller kategori av beslut, som delegeras samt mottagarna av 

beslutanderätten (delegat) regleras i delegeringsreglementet. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson och biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg presenterar förslaget till delegeringsreglemente för välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till delegeringsreglemente för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden antar 

delegeringsreglementet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kanslienheten 

__________  
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VAN § 9 Presentation verksamhet och 
organisation 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen är organiserad i fem 

verksamhetsområden: Äldreomsorg, stöd och funktion (LSS), individ- och 

familjeomsorg, hemsjukvård samt arbete och vuxnas lärande. Dessutom finns en 

biståndsavdelning, bemanningsenhet samt medicinsk ansvarig sjuksköterska 

(MAS). 

Förvaltningschefen och avdelningscheferna presenterar sina 

verksamhetsområden. 

__________  
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VAN § 10 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Pierre Carroz informerar om följande ändringar i mötesdatum:  

- Nämndsammanträde onsdag 30 januari 2019 istället för torsdag 31 januari. 

Mötet kommer att vara i vuxenutbildningens lokaler. 

- Arbetsutskottsammanträde fredag 15 februari i stället för 14 februari. 

- Nämndsammanträdet den 28 mars kommer att vara en hel dag. 

Nämndens ordförande Ewa Arvidsson (S) informerar om rutiner kring 

kursinbjudningar, seminarier med mera som kommer till vård- och 

omsorgsnämndens ledamöter. Alla inbjudningar ska först behandlas av 

ordföranden på beredningen. 

__________ 


