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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 22 - 34 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Moutassm Mohammed 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-02-27 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid Ungdoms- och vuxencentralen kl. 13:30–17:30 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Moutassm Mohammed (V) 

Johan Bengtsson (M), 2.e vice ordförande 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 
  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 

Hassan Dalo (S), ersätter Anne Sörqvist (C) 
  
Ersättare Ulla Pettersson (S) 

Monica Kristoffersson (S) 

Susanne Carlsson (SD) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef, §§ 22-26, 31 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorg, §§ 22-24 

Eva Larsson, controller, §§ 22-26 

Berith Sletten, avdelningschef IFO, §§ 30-31 

Irene Karlsson, 1.e socialsekreterare, § 31 

Anna Agdur, enhetschef, § 31 

Mia Heed, enhetschef, § 31 

Linda Björk, enhetschef, § 31 
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VAN § 22 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Moutassm Mohammed (V) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

VAN § 23 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Informationsärendet Heltid som norm i Åmåls kommun läggs till ärendelistan, som 

därmed godkänns. 

__________  
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VAN § 24 Information: Heltid som norm i Åmåls 
kommun 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Äldreomsorg Marco Niemelä informerar nämnden om införandet av 

heltid som norm inom vård- och omsorgsförvaltningen, numera välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltning. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om införande av heltid som norm inom vård- 

och omsorgsförvaltningen att gälla från 1 januari 2018, med successivt införande i 

förvaltningen. Beslutet innebär att berörd personal får en heltidsanställning i grunden, 

med möjlighet till deltid. 

Avdelningschef Marco Niemelä redogör bland annat för bakgrunden till införandet, 

riktlinjerna för heltid som norm, bemanningsplanering och schemaläggning, resurstid i 

vakansplanering, med mera. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VAN § 25 Årsrapport 2018 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelse för 2018 beskrivs vård- och omsorgsnämndens uppdrag, 

viktiga händelser under året samt mål- och resultatuppföljning enligt Stratsysmodellen. 

En utförligare beskrivning över det ekonomiska utfallet sammanställs i årsrapporten 

2018. 

Redovisade nettokostnader för 2018 uppgick till 314 335 tusen kronor (tkr) att jämföras 

med årsbudget på 313 868 tkr. Avvikelse mot budget blev – 467 tkr. Investeringar 

uppgår till 1 556 tkr att jämföras med investeringsbudget på 2 855 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänstskrivelse daterad den 18 februari från controller Eva Larsson 

- Bilaga Årsrapport 2018 daterad den 18 februari 2019 

- Nyckeltal december 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden lägger 

informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Eva Larsson, controller 

  

__________
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Dnr VAN 2019/41 

VAN § 26 Verksamhetsberättelse 2018 för vård- 
och omsorgsnämnden 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 2018 års verksamhetsberättelse för 

vård- och omsorgsnämnden och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt visionsstyrningsmodellen som Åmåls kommun arbetar efter ska varje nämnd och 

styrelse under början av året upprätta en verksamhetsberättelse för föregående års 

verksamhet. Berättelsen lyfter fram viktiga händelser under året och följer upp 

nämndens inriktningsmål. 

I verksamhetsberättelse för 2018 beskrivs vård- och omsorgsnämndens uppdrag, 

viktiga händelser under året samt mål- och resultatuppföljning enligt Stratsysmodellen. 

En utförligare beskrivning över det ekonomiska utfallet sammanställs i årsrapport 

2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2019 från controller Eva Larsson 

- Verksamhetsberättelse 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 2018 års 

verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VAN 2019/42 

VAN § 27 Tilläggsbudget investering 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds- och arbetsmarkandsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tilläggsbudget avseende investering från 2018 års budget överförd till 2019, totalt 550 

tusen kronor (tkr). 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn göras 

av samtliga budgeterade men ej genomförda investeringar. 

De enheter som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget har motiverat varför 

man önskar flytta med sig outnyttjade investeringsmedel från 2018 till 2019. Totalt 

föreslås en tilläggsbudgetering på 550 tkr vara 35 tkr gäller investeringsmedel från 

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2018 från controller Eva Larsson 

- Bilaga: Förslag tilläggsbudget från 2018 till 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarkandsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudget avseende investering från 2018 års 

budget överförd till 2019, totalt 550 tusen kronor (tkr). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VAN 2019/44 

VAN § 28 Internkontrollplan 2019  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta Internkontrollplan för år 2019. 

Följande processer/rutiner ska följas upp: 

Synpunktshanteringen 

Dataskyddsförordningen GDPR 

Hantering av kasserade narkotiska läkemedel 

Körjournaler 

Införandet av Åmåls modellen 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett av de verktyg som finns för att styra verksamhet, ekonomi, 

säkerställa att lagar och regler följs samt för att mäta måluppfyllelse. Regler för intern 

kontroll finns i Kommunallagen samt i kommunens ”Reglemente för intern kontroll”. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 8 februari 2019 

- Internkontrollplan 2019 

- Protokollsutdrag VAN AU § 16 daterat 15 februari 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- oh arbetsmarknadsnämnden antar förslag till 

Internkontrollplan 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr VAN 2019/21 

VAN § 29 Tillsynsplan 2019 Dalslands och Säffles 
Alkohol- och Tobaksenhet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa förslag till 

reviderad Tillsynsplan för Dalslands och Säffles Alkohol- och Tobaksenhet att gälla 

från och med 2019-07-01 och till och med behov av revidering uppstår. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska enligt alkohollagen upprätta tillsynsplaner, som antingen kan vara 

årliga eller fleråriga. Om man upprättar fleråriga tillsynsplaner, bör dessa revideras vid 

behov. Det har under 2017 och 2018 ålagts kommunen nya tillsynsobjekt som ska 

inarbetas i denna tillsynsplan. 

Tillsynsplanen avser kontroller enligt alkohollagens 9 kap, 2 och 3 §§, tobakslagen 19 a 

§ punkterna 2 och 3, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare, tillsyn rökfria 

skolgårdar, tillsyn receptfria läkemedel samt kontrollköp på försäljningsställen av 

ovanstående varor.   

Nytt för 2019 är att ny tobakslag där e-cigaretter med påfyllnadsbehållare ingår träder i 

kraft vid halvårsskiftet och därmed införs flera rökförbud på offentliga platser och även 

uteserveringar. Detta kräver utökad tillsyn och handläggning då även tillstånd införs för 

tobaksförsäljning. 

Tillsyn av receptfria läkemedel handläggs i Åmåls kommun av den egna miljöenheten.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tillståndshandläggarna Yvonne Pettersson och Jeanette Krafft 

daterad 15 januari 2019 

- Protokollsutdrag VAN AU § 17 daterat 15 februari 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden fastställer förslag 

till reviderad Tillsynsplan för Dalslands och Säffles Alkohol- och Tobaksenhet att gälla 

från och med 2019-07-01 och till och med behov av revidering uppstår. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Tillståndshandläggarna Yvonne Pettersson och Jeanette Krafft 

  

__________
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Dnr VAN 2019/51 

VAN § 30 Avsiktsförklaring ESF-projekt, UVAS - 
unga vuxna utanför studier och arbete 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Fyrbodals 

kommunalförbunds förslag till Avsiktsförklaring gällande ESF-projektet, UVAS - unga 

vuxna utanför studier och arbete. 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och tillförordnad kommunchef Ida 

Rådman ges i uppdrag att underteckna Avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med målgruppen ungdomar 15-24 år utan arbete och studier är ett gemensamt 

kommunalt ansvar. Via ESF-projektet finns möjligheter till extra resursförstärkning, 

resurser som utöver stödet till ungdomen frigör tid för att fastställa samverkansrutiner 

mellan bland annat socialtjänst, gymnasieskola, ekonomisk bistånd, vuxenutbildning 

och folkhögskola. Syftet är att skapa samverkansrutiner som ger långsiktiga och 

strategiska resultat för målgruppen och därigenom på sikt få fler ungdomar att närma 

sig arbetsmarknaden och nå en egen försörjning. 

Underlaget består i nuläget av en projektskiss. Formell ansökan till ESF kommer att 

utarbetas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från avdelningschef Berith Sletten daterad 13 februari 2019 

- Projektskiss ESF, UVAS 

- Protokollsutdrag VAN AU § 19 daterat 15 februari 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 

Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Avsiktsförklaring gällande ESF-projektet, 

UVAS - unga vuxna utanför studier och arbete. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

__________  
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VAN § 31 Verksamhetsinformation: Individ- och 
familjeomsorgen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Berith Sletten med enhetscheferna Mia Heed, Anna Agdur, Irene 

Karlsson och Linda Björk presenterar verksamheten vid avdelningen Individ och 

familjeomsorg, IFO. 

IFO är uppdelad i fyra enheter.  

- I enheten för Råd och stöd och behandlings insatser ingår Familjecentralen och 

Ungdoms- och vuxencentralen.  

- Enheten för boende och stöd består av verksamheterna Lotsen (dagverksamhet, 

boendestöd...), Bryggan (stödboende, HVB) och Berget (lågtröskelverksamhet).  

- Myndighetsenheten leds av 1.e sekreteraren och består av en mottagningsgrupp, en 

utredningsgruppen och en grupp som ansvarar för uppföljning av vården.  

- Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet byggs på en samverkan mellan 

Dalslands kommunerna kring områden familjehem (rekrytering, utredning, 

handledning...) och familjerätt (vårdnads-, boende, och umgängesutredningar, konflikt 

och försoning, faderskaps-, moderskaps- och föräldraskapsärenden, adoptioner...). 

__________  
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VAN § 32 Information/meddelande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att två ledamöter från majoriteten, två 

ledamöter från alliansen och en ledamot från (SD) ges möjlighet att delta i konferensen. 

Anmälan görs via nämndsekreteraren. 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) informerar om en konferens i Vänersborg den 2 april om hur 

ungdomsmottagningarna möter unga med psykisk ohälsa och föreslår att nämndens 

presidiet samt ytterligare två ledamöter från majoriteten, två ledamöter från alliansen 

och en ledamot från (SD) ges möjlighet att delta i konferensen. 

__________  
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VAN § 33 Rapportering av delegeringsbeslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Bistånd för perioden 1 till 31 januari 2019, bilaga 16-26 

__________  
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VAN § 34 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 21 februari 2019 gällande personlig 

assistans enligt LSS. 

__________ 


