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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 149–151 
 Pierre Carroz 
  
  
Ordförande  
 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  
 Rolf Lindström 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-01 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 8:30–9:15 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Johan Bengtsson (M), 2.e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Annette Andersson (S) 

Ulla Pettersson (S), ersätter Hussam Hawarne (V) 

  
Ersättare Monica Kristoffersson (S) 

Eivor Leander (L) 

Maria Askeland (C) 

Susanne Carlsson (SD) 

  
Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VAN § 149 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Rolf Lindström (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 150 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Dagens ärendelista godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2019/180 

VAN § 151 Utvecklingsjobb Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ser allvarligt på utvecklingen av 

arbetslösheten och den höga kostnadsutvecklingen på ekonomiskt bistånd.  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden konstaterar att en kommunövergripande 

satsning krävs för att minska kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslaget om 

förändringsplan Utvecklingsjobb Åmål enligt kommunchefens tjänsteskrivelse 

daterad 19 september 2019 och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun står inför både en social och ekonomisk utmaning på grund av en 

mycket hög kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd. En plan med kraftfulla 

åtgärder behövs för att bryta utvecklingen.  

Ärendet har beretts via ett nämndöverskridande arbete och kommunstyrelsen 

beslutade den 11 september 2019 att uppdra till kommunledningskontoret att 

skyndsamt, i samverkan med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, ta fram 

en plan för att minska Åmåls kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Planen ska presenteras för kommunstyrelsen före oktober månads utgång 2019. 

Ovan nämnda plan redovisas i bilagan Tjänsteskrivelse daterad 19 september 

2019 från kommunchef Anders Sandén. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 från förvaltningschef Jan-

Erik Samuelsson 

 Bilaga Kommunstyrelsens beslut KS §192 daterat 11 september 2019 

 Bilaga Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2019 från kommunchef 

Anders Sandén 

 Bilaga Statistik 

 Bilaga Förändringsplan Utvecklingsjobb Åmål 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 

tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 30 september 

2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 
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Protokollsanteckning 

Anne Kaye (SD) och Susanne Carlsson (SD) lämnar följande 

protokollsanteckning: 

I samband med Välfärd och Arbetsmarknadsnämndens möte 1 oktober 2019 

under punkten utvecklingsjobb Åmål där vi inte motsatte oss förslag till beslut vill 

vi lämna följande protokollsanteckning. 

Vi är inte alls övertygade om att dom med ekonomiskt stöd av arbetsförmedlingen 

föreslagna olika tillfälliga anställningarna som ska utredas och erbjudas 

långtidsarbetslösa och nyanlända flyktingar i Åmåls kommun kommer leda till 

särskilt många nya riktiga jobb och som leder till försörjning för den enskilde. 

Det man kan hoppas på är att alla som erbjuds en möjlighet att vara anställd i 

Åmåls kommun i 1 år på utvecklingsjobb verkligen kommer ansluta sej till a-

kassan, jobba hela året och sköta sina inbetalningar av avgifter till a-kassan för att 

sedan få möjligheten att få sin försörjning den vägen istället för att belasta 

kommunens försörjningsstöd. 

Vi ser ett antal fallgropar i förslaget men något måste göras åt dom skenande 

kostnaderna för försörjningsstöd och den höga arbetslösheten i kommunen men 

som sagt vi är inte övertygade om att utvecklingsjobb Åmål är rätt sätt. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Jan-Erik Samuelsson 

__________ 


