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Delegationsordning för arbetsmarknads- och
socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning antas.
2. Rapporteringen av ej verkställda beslut inom nämndens verksamhetsområde
redovisas till nämnden i sin helhet, kommunfullmäktige samt revisorerna, i
enlighet med gällande lagstiftning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) lämnar särskilt yttrande för tjänstgörande moderaters
räkning.

Beskrivning av ärendet
Den nya nämndsorganisationen som kommunfullmäktige beslutade om i juni
2018, träder i kraft den 1 januari 2019. Den nya förvaltningsorganisationen som
också börjar gälla den 1 januari, är anpassad till den politiska strukturen och
omfattar fyra sektorer som lyder under varsin nämnd. Arbetsmarknads- och
socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt arbete och
integration.
Ett förslag till delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden har
arbetats fram av förvaltningen. I delegationsordningen anges vilka frågor
nämnden delegerat och vem som får rätt att besluta p delegation av nämnden i
en viss fråga
I samband med att den nya nämnden bildas föreslås att rapporteringen av ej
verkställda beslut inom arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden fortsättningsvis informeras nämnden i sin helhet,
kommunfullmäktige samt revisorerna, i enlighet med gällande lagstiftning.
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Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för de tjänstgörande moderaternas räkning att den
föreslagna delegationsordningen gäller till och med nämndens sammanträde den
26 februari 2019, samt att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens
sammanträde den 26 februari redovisa hur stora kostnader, jämfört med 2018,
som med liggande förslag delegeras från politisk nivå till tjänstemannanivå.
Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget avseende
beslutspunkt 1. Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Dick
Bengtsons (M) yrkande avseende beslutspunkt 1. Nämnden beslutar enligt
ordförandeförslaget. Dick Bengtson (M) begär omröstning. Ordföranden
meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som
yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 5
nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Nämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning ASN.pdf
Delegationsordning ASN 2019.pdf
Delegationsordning ASN med ändringsmarkeringar delegater.pdf
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