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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 10:00 -10:35   

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Ulla Birgersson Ledamot (M) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Liz Wennerberg Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Sirkka Kahilainen (S) 
Gudrun Johansson (SD) 
Roland Ohlsson (S) 

 Sofie Dahlqvist (S) 
Anna Wihlstrand (SD) 
Ulla Sandgren (S) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Ulla Olofsson (M) 
 

 

Övriga: Thomas Svensson, förvaltningschef 
Erik Bergman, nämndsekreterare 

 

Utses att justera: Ingrid Hagberg Hake  

Paragrafer: §§ 354 - 356 

Justeringsdatum:  2017-06-29 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande ……………………………………………………  
            Ingrid Hagberg Hake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-06-29 

sid 2 av 6 

 

 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

arbete och 
välfärd 

  

Sammanträdesdatum: 2017-06-29   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-06-29 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-07-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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Innehållsförteckning 
 
§ 354 Val av justerare ...................................................................................................................4 

§ 355 Godkännande av föredragningslista ...................................................................................5 

§ 356 Revidering av delegationsordning med anledning av verksamhetsövergång, LSS 
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§ 354 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att välja Ingrid Hagberg Hake (S) att justera protokollet och att justering sker 2017-06-29 
 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-06-29 

sid 5 av 6 

 

§ 355 Godkännande av föredragningslista  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna föredragningslistan  
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§ 356 Revidering av delegationsordning med anledning av verksamhetsövergång, LSS 
2017/1358 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta den reviderade delegationsordningen  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att LSS-verksamheten ska organiseras under nämnden 
för arbete och välfärd, varför delegationsordningen behöver justeras så att även besluten 
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan fattas 
utifrån den nya organisationen. Beslut enligt LSS kan delegeras i större omfattning än 
enligt exempelvis socialtjänstlagen eller LVU, där det finns uttryckliga förbud mot 
delegation.   
 
Enligt tidigare beslut sorterar också arbetsmarknad under nämnden, varför två 
delegationsärenden läggs in.   
 
En granskning har gjorts av delegationsordningen i sin helhet och redaktionella justeringar 
har gjorts, bland annat så att namnändringen från socialnämnden till nämnden för arbete 
och välfärd har implementerats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-26 
Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 
 
 
 
 
 


