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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 11 - 21 

 Cathrine Edlund 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Johan Bengtsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-01-30 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Vuxenutbildningens lokaler kl. 08:30–12:10 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Rolf Lindström (S), 1:e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Christer Örtegren (S) ersätter Moutassm Mohammed (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Johan Bengtsson (M), 2:e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 
  
Ersättare Hassan Dalo (S) 

Ulla Pettersson (S) 

Mariann Pettersen (S) 

Monica Kristoffersson (S) 

Eivor Leander (L) 

Maria Askeland (C) 

Susanne Carlsson (SD) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Johanna Blomgren, biståndshandläggare, §§ 13-14 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, § 15 

Jeanette Krafft, alkoholhandläggare, § 15 

Per Lundin, enhetschef, § 18 

Madeleine Hartman, enhetschef, § 18 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

VAN § 11 Val av justerare 4 

VAN § 12 Godkännande av ärendelista 5 

VAN § 13 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 6 

VAN § 14 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 7 

VAN § 15 Ansökan om serveringstillstånd, Kungens Restaurang & Bar 8 

VAN § 16 Utnämnande av skolchef inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 9 

VAN § 17 Remiss: Motion om digitala körjournaler 10 

VAN § 18 Presentation av verksamhet: Avdelningen för arbete och vuxnas lärande 11 

VAN § 19 Information/meddelande 12 

VAN § 20 Rapportering av delegeringsbeslut 13 

VAN § 21 Rapportering av domar 14 
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VAN § 11 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Johan Bengtsson (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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VAN § 12 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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VAN § 13 Ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag 
*** Sekretessbelagt enligt Socialtjänst26 kap 1 § OSL *** 
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VAN § 14 Ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag 
*** Sekretessbelagt enligt Socialtjänst26 kap 1 § OSL *** 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2019/15 

VAN § 15 Ansökan om serveringstillstånd, 
Kungens Restaurang & Bar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Bosse & Sissel Mat AB, organi-

sationsnummer 559019-0343, stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, 

annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Kungens Restaurang 

& Bar enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering får ske i serveringslokalen samt 

uteserveringar mellan kl. 11.00–02.00 fredag, lördag, dag före helgdag samt helg-

dag, övriga dagar mellan kl. 11.00–01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Sissel & Bosses Mat AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 

(2010:1622) för att servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker vid rubrice-

rat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Verksamheten ska bedrivas som bland annat lunchrestaurang kl. 11:00-15:00 

samt a la carte-restaurang med en mängd olika förrätter, huvudrätter och efterrät-

ter. Öppettider till klockan 02.00 fredag, lördag och dag före helgdag har sökts. 

Eventuellt kommer musikunderhållning finnas någon gång i månaden, under 

sommartid dock mer frekvent då verksamheten även har inriktning som bar. 

Sökanden har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt 

resultat för sin andra restaurang i Åmål. Det har inte framkommit anmärkning 

avseende den verksamheten under de tre år företaget haft serveringstillstånd. 

Registreringsbevis har inkommit som visar att den nya verksamheten är regist-

rerad för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift. En skiss samt foton över bordspla-

cering och lokal har inkommit och godkänts. Redovisade menyer täcker det krav 

kommunen ställer på allsidig matlagning. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 2 januari 2019 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

- Protokollsutdrag VAN AU § 8, 2019-01-15 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska bevilja ansökan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-30  9 (14) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2019/19 

VAN § 16 Utnämnande av skolchef inom 
välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med Skollag 2010:800 

2 kap 8 a § att utnämna förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson till skolchef inom 

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2018 infördes en ändring i Skollagen (2010:800, 2 kap 8 a §) som 

innebär att huvudmannen ska utse en skolchef att biträda huvudmannen.  

Skolchefen ska ha tillsyn över att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 

huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Rollen som skolchef är inte en ny 

ansvarsnivå utan en ny funktion hos huvudmannen. Huvudmannen kan utse en 

skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för olika delar av verksam-

heten. 

I egenskap av huvudman för vuxenutbildningens verksamhetsområde ska 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden utse en skolchef. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2019 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska utnämna förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson till skolchef. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Kommunstyrelsen för kännedom 

__________
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Dnr VAN 2019/18 

VAN § 17 Remiss: Motion om digitala 
körjournaler 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) lämnade den 25 maj 2018 in en motion där han föreslår att 

Åmåls kommun ska införa digitala körjournaler på sina personbilar för att spara 

pengar. 

Ett system för digitala körjournaler kan effektivisera verksamheten och öka 

kvaliteten på den interna kontrollen. Det innebär dock en ökad kostnad initialt 

med cirka 200-300 tusen kronor per år. Förvaltningen har redan påbörjat arbetet 

med att utreda möjligheter till digitala körjournaler. Bokningssystem finns där 

digitala körjournaler är en del av systemet. I bokningssystem av detta slag ingår 

även nyckelhantering, alkolås, fakturering, uppföljning av bränsleåtgång med 

mera. 

Ska man införa system som innehåller digitala körjournaler bör det göras i 

samband med upphandling av nya fordon. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Thomas Lindström (-) inkom 25 maj 2018. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2019 från enhetschef Joacim Dahlman. 

- Protokollsutdrag VAN AU § 9, 2019-01-15 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Joacim Dahlman 

__________  
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VAN § 18 Presentation av verksamhet: 
Avdelningen för arbete och vuxnas lärande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetscheferna Per Lundin och Madeleine Hartman presenterar verksamheten vid 

Avdelningen för arbete och vuxnas lärande. 

Per Lundin är enhetschef för området Försörjning och etablering. Madeleine 

Hartman är enhetschef för Gymnasial vuxenutbildning och uppdrag. För området 

Arbete och utveckling är Joacim Dahlman enhetschef. Björn Odot-Andersson är 

enhetschef för SFI och grundläggande vuxenutbildning. 

Området Arbete och försörjning består av många olika delar såsom ekonomiskt 

bistånd, konsument- och skuldrådgivning, etablering, jobbcentrum med flera. 

Inom enheterna SFI och grundvux samt Vuxenutbildning och uppdrag finns 

språkstöd, studie- och yrkesvägledning, samhällsorientering, grundläggande 

vuxenutbildning, gymnasiala teoretiska respektive gymnasiala yrkesinriktade 

kurser samt möjlighet till högskolestudier på distans. 

Det bildspel som visar exempel från verksamheterna, processer, statistik med 

mera skickas till nämndens ledamöter och ersättare via e-post. Presentationen 

avslutas med en rundvandring i vuxenutbildningens nya lokaler. 

__________  
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VAN § 19 Information/meddelande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av äldreomsorgens verksamhet sker vid nämndens möte i april. 

__________  
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VAN § 20 Rapportering av delegeringsbeslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av delegerings-

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Bistånd för perioden 1 till 31 december 2018, bilaga 1-8 

2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 december 2018, bilaga 9 

3. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 december 2018, bilaga 10-11 

4. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 december 2018, bilaga 12-15 

5. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 31 december 2018, bilaga 16 

__________  
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VAN § 21 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar föreligger: 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 2019-01-07 att avslå 

överklagande gällande ekonomiskt bistånd. 

- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterat 2019-01-08 att inte medge 

prövningstillstånd gällande ekonomiskt bistånd. 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 2019-01-09 att vård ska 

beredas enligt LVU. 

__________ 


