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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15—14.45. 

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Tommy Persson 1:e vice ordf (S) 
Elin Petersson 2:e vice ordf (M) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Dan Munther Ledamot (KD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
    

Närvarande 
ersättare 

  
Bengt Källström (S) 
Ida Lindgren (M) 
Liz Wennerberg (MP) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Marie Bengtsson (S) 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef LSS 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 4 
Faruc Saric, ekonom § 5 

 

Paragrafer §§ 1- 9  

Utses att justera Tommy Persson (S) 

Justeringsdatum  2019-01-11 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande …………………………………………  
                               Tommy Persson  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2019-01-10 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-01-11 

Tillkännages t.o.m. 2019-02-01 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 1 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Tommy Persson (S) att justera protokollet 2019-01-11 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen  
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§ 3 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Ordförande Ulla Sandgren (S) informerar,  
 
Presentation av nya nämnden och underskrift av sekretessförsäkran.  
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§ 4 Kommunjuristens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes informerar om de lagar och tillsynsmyndigheter som 
berörs inom verksamheten.  
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§ 5 Förvaltningsledningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Förvaltningsledningen informerar om verksamhetens organisation och framtida 
utmaningar.  
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§ 6 Val av individutskott för nämnden för arbete och välfärd 2019-2022 2018/3825 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse följande ledamöter samt ordförande och vice ordföranden i NÄMNDEN FÖR 
ARBETE OCH VÄLFÄRD INDIVIDUTSKOTT för åren 2019-2022: 
 
7 ledamöter 
 
Ulla Sandgren (S), ordf 
Tommy Persson (S), 1 v ordf 
Elin Petersson (M)  
Britt Karlsson (SD) 
Ankie Boklund (C) 
Dan Munther (KD) 
Sirkka Kahilainen (S) 
 
Sammanfattning 
 
2018-12-17 § 219, beslutade kommunfullmäktige vid översyn av kommunens 
reglementen inför mandatperioden 2019-2022, att inom nämnden för arbete och välfärd 
ska det finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. 
Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.  
 
2018-12-17 § 228, beslutade kommunfullmäktige att anta ny arbetsordning för styrelse 
och nämnder från 2019-01-01, att inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden 
beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
  
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-12-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 7 Attestförteckning för nämnden för arbete och välfärd 2019-2022 2018/4142 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse befattningar och beslutsattestanter enligt beslutsattestlista 
 
att förvaltningschef och verksamhetschefer ansvarar för förändringar under 
mandatperioden 
 
Sammanfattning 
 
I början av varje mandatperiod fastställs beslutsattestlista. Beslutsattestlista ska utses 
av nämnden och enligt gällande delegationsordning och inom tilldelad budgetram ge rätt 
till beslutsattestanter att attestera verifikationer. 
 
Förvaltningschef och verksamhetschefer ansvarar för eventuella förändringar inom sina 
ansvarsområden under mandatperioden. Attestlista med namngivna beslutsattestanter 
och deras ersättare uppdateras med eventuella förändringar under mandatperioden och 
förvaras hos ekonomerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonom Faruc Sarics tjänsteskrivelse, 2018-12-19 
Beslutsattestlista för nämnden för arbete och välfärd mandatperioden 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonom Faruc Saric  
Ledningsgruppen inom förvaltningen arbete och välfärd 
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§ 8 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2019 2019/52 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att inför mandatperioden 2019-2022 ska det 
inom nämnden för arbete och välfärd finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden 
som rör enskilda personer. Ett förslag till delegationsordning för nämnden för arbete och 
välfärd har tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-01-03 
Förslag till delegationsordning 2019-01-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Kommunjurister 
Författningssamling 
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§ 9 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Nämndsmötena kommer innehålla information från olika verksamheter i organisationen.   
 
 
 
 


