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Övriga deltagare

Justerare

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef
Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef
Pierre Carroz, nämndsekreterare
Eva Larsson, controller, §§ 35-37
Björn Skog, kanslichef
Madeleine Hartman, enhetschef/rektor, §§ 38-40
Ulrika Sundfält, biståndshandläggare, § 43
Mikael Hagelbrand, LSS-handläggare, § 43
Josefine Björk, LSS-handläggare, § 43
Johanna Blomgren, anhörigsamordnare, §§ 43-46
Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 49
Johan Fritz, verksamhetschef stöd och funktion, § 49
David Enqvist, tillfällig förordnat verksamhetschef hemsjukvård, § 49
Lena Björk, verksamhetsutvecklare, § 49
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VAN § 35 Val av justerare
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Anne Sörqvist (C) väljs att justera dagens protokoll.
__________

VAN § 36 Godkännande av ärendelista
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Ärendelista godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/71

VAN § 37 Ekonomisk uppföljning
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt välfärds- och
arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra en genomlysning av framtida behov och
volym samt redovisa förslag till förändringar inom verksamheterna arbete och vuxnas
lärande samt ensamkommande för att kunna anpassa verksamheten till de minskade
migrationsmedlen.
Återrapportering ska ske kontinuerligt till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter februari månad
på -625 tusen kronor (tkr). Underskottet hänförs till intäkter gällande
arbetsmarknadsinsatser.
En ökning av antal hushåll med försörjningsstöd samt därmed ökade kostnader har
noterats under de två första månaderna 2019. Detta kan påverka kommande prognoser
under året.
Gällande flyktingverksamhet visar prognosen ett underskott på -12 300 tkr. Det är
främst verksamheter inom tidigare integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som
ej är finansierade inom budgetram. Det årliga schablonbidraget från migrationsverket
minskar på grund av minskat antal mottagna flyktingar, men i många fall kvarstår
kostnaderna. De avsatta migrationsmedlen kommer inte att kunna finansiera de behov
som finns framledes.
Anpassning skedde under 2018 för att minska belastningen på de avsatta
migrationsmedlen, detta måste fortsätta under 2019. En ökning av budgetram kommer
att krävas framöver för exempelvis SFI och vuxenutbildningen för att kunna klara det
lagstadgade uppdraget.
Nyckeltal vid nuläge i februari 2019 redovisas.

Beslutsunderlag
- Ekonomisk prognos februari 2019
- Nyckeltal nuläge februari 2019

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt välfärdsoch arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra en genomlysning av framtida behov
och volym samt redovisa förslag till förändringar inom verksamheterna arbete och
vuxnas lärande samt ensamkommande för att kunna anpassa verksamheten till de
minskade migrationsmedlen.
Ewa Arvidsson (S) yrkar vidare att återrapportering ska ske kontinuerligt till välfärdsoch arbetsmarknadsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/23

VAN § 38 Rekommendation från SKL till
kommunerna om gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa
instans
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnen föreslår kommunstyrelsen att anta
rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Rekommendationen handlar om att kommunerna gemensamt, till SKL ska finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).
Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är kvalitetsregistren och
brukarundersökningarna metoder som är implementerade i verksamheten och en viktig
del i att utveckla kvaliteten i verksamheten och för den enskilde. Tid och resurser har
åtgått för att komma igång med arbetet. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
bedömer att det skulle därför vara olyckligt att avbryta arbetet. Det är även viktigt med
en nationell samordning både på grund av kostnadseffektivitet samt att det även ger
förutsättningar till kostnads- och kvalitetsjämförelser med riket och mellan kommuner.

Beslutsunderlag
- Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
- Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2019 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr VON 2016/169

VAN § 39 Komplettering av Överenskommelse om
samarbete i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa
instans
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig
bakom kompletteringen av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk.

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet och ersätter
tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär att samarbete
mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika
och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopnings-medel, utvidgas till
att även omfatta personer med spelmissbruk eller spel-beroende.
Västkoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att ställa sig bakom förslag om
komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med
spelmissbruk, samt att rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera
sina medlemskommuner att besluta i enlighet med förslaget.
Fyrbodals direktion har den 20 september 2018 beslutat enligt följande: Att
rekommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med Västkoms förslag.

Beslutsunderlag
- Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk
- Förslag till komplettering daterat 16 maj 2018
- Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2019 från avdelningschef IFO Berith Sletten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att ställa sig bakom kompletteringen av överenskommelsen mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/69

VAN § 40 Yttrande till Skolinspektionen
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna bifogat yttrande till
Skolinspektionen efter tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och
individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Åmåls
kommun 2018.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en
tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen av
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att granska om elever som studerar
teoretiska kurser erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning.
De övergripande frågeställningarna är:
1. I vilken utsträckning skapar huvudmannen och rektor förutsättningar för att eleverna
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får en flexibel och individanpassad
utbildning?
2. I vilken utsträckning ger rektor förutsättningar för lärare i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå att planera och genomföra en undervisning som är
anpassad efter elevernas förutsättningar och behov?
I sitt beslut har skolinspektionen kommit fram till att huvudman och rektor i de flesta
avseenden skapar förutsättningar för flexibilitet och individanpassning inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå men granskningen visar även att det finns det finns
två utvecklingsområden:
Huvudmannen och rektorn behöver säkerställa att utbildningen organiseras och
anpassas efter elevers behov och förutsättningar. Detta avseende elevers möjlighet att
välja studieform och tidpunkt för när studier kan påbörjas och avslutas i Åmåls
kommun.
Rektorn behöver säkerställa att elevernas individuella studieplaner innehåller alla
väsentliga uppgifter och att elever och lärare tar del av de individuella studieplanerna
samt att dessa används när lärarna planerar och genomför undervisningen. Detta i syfte
att underlätta för lärarna att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika
förutsättningar och behov.

Beslutsunderlag
- Beslut från Skolinspektionen
- Redogörelse till Skolinspektionen efter tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet
och individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Åmåls
kommun 2018, daterad 7 mars 2019
- Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2019 från enhetschef Madeleine Hartman

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden lämnar yttrande till
Skolinspektionen efter tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och
individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Åmåls
kommun 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28

12 (23)

Dnr VAN 2019/61

VAN § 41 Uppföljningsrapport Samhall AB annan
utförare i hemtjänsten
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera informationen i
uppföljningsrapporten daterad 15 maj 2019 rörande Samhall AB i Åmål och lägga den
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har ett ansvar att årligen utföra kontroll och uppföljning av de avtalade
kraven inom ramen för ”Fritt val av utförare i hemtjänsten”. Rapporten ska
sammanställas och rapporteras till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Senaste
uppföljningsrapport sammanställdes den 29 maj 2018.
Samhall AB har i avtal upprättat med Åmåls kommun och dåvarande vård- och
omsorgsnämnden den 25 mars 2011 åtagit sig att utföra insatser enligt
socialtjänstlagen, SoL som är beslutade av kommunens biståndshandläggare och som
avser serviceinsatser. Genom en förenklad ansökan kan avtalet förlängas genom beslut
i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden beslutade senast om att förlänga
avtalet genom en så kallad förenklad ansökan den 26 april 2018.
Den årliga kontrollen och uppföljningen av avtalade krav har genomförts med
granskning av dokumentation samt intervjuer av såväl brukare som anställda och
ansvarig områdeschef. Resultatet av kontrollen återfinns i uppföljningsrapporten.

Beslutsunderlag
- Uppföljningsrapport daterat 15 mars 2019
- Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth
Bramberg

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
informationen i uppföljningsrapporten daterad 15 maj 2019 rörande Samhall AB i
Åmål och lägga den till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Samhall AB
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/60

VAN § 42 Förenklad ansökan 2019 Samhall AB
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Samhall AB behåller sitt
godkännande som leverantör av hemtjänst i enlighet med den förenklade ansökan
daterad 26 januari 2019. Godkännandet gäller serviceinsatser inom hemtjänsten till ett
angivet kapacitetstak på 500 timmar per månad.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande förfrågningsunderlag ska utförare av såväl omvårdnad som
serviceinsatser inom ramen för lagen om valfrihet, LOV årligen genom den förenklade
ansökan förbinda sig att arbeta utifrån kommunens förfrågningsunderlag och eventuella
ändringar.
Åmåls kommun utför årligen kontroll och uppföljning av de avtalade kraven.
Rapporten sammanställs och rapporteras till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden.
Samhall AB har i avtal med Åmåls kommun, vård- och omsorgsnämnden, den 25 mars
2011 åtagit sig att utföra insatser enligt socialtjänstlagen, SoL som är beslutade av
kommunens biståndshandläggare. Avtalet med Samhall har förlängts årligen efter
godkännande av dåvarande vård- och omsorgsnämnden.
Samhall AB har den 26 januari 2019 lämnat in en förenklad ansökan om att behålla
godkännande som leverantör av hemtjänst. Uppföljningsrapport har sammansställts
och presenterats till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 mars 2019 (VAN §
41).

Beslutsunderlag
- Förenklad ansökan inkommen den 30 januari 2019
- Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth
Bramberg

Beslutet skickas till
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Samhall AB
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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VAN § 43 Verksamhetsinformation: Bistånd
SoL/LSS
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef/chef för biståndsenheten Kenneth Bramberg tillsammans
med handläggarna Ulrika Sundfält, Mikael Hagelbrand, Josefine Björk och Johanna
Blomgren presenterar verksamheten vid biståndsenheten SoL/LSS.
Biståndsenheten ansvarar för biståndsbedömning och myndighetsutövning utifrån
socialtjänstlagen (SoL) i huvudsak för gruppen äldre och lagen med stöd och service
för vissa funktionshindrade, LSS. Biståndsenheten har också i uppdrag att arbeta med
att utveckla anhörigstöd, handlägga ansökan om bostadsanpassningsbidrag samt utreda
och följa upp externa utförare i hemtjänsten. Stor vikt läggs på att samverka och arbeta
processinriktat.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/62

VAN § 44 Utvärdering av handlingsplan
samordnande anhörigstöd 2017/2018
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar information gällande utvärdering av
handlingsplan samordnande anhörigstöd 2017/2018 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Handlingsplanen för samordnande är ett vägledande dokument för utvecklingen av
anhörigstödet i Åmåls kommun. I handlingsplanen beskrivs mål och syfte med
handlingsplan för samordnare anhörigstöd, ansvarsnivåer, inriktningen för
anhörigstödets arbete samt beskrivning av vikten av ett preventivt anhörigstöd.
Syftet med utvärdering av handlingsplan för samordnande anhörigstöd i Åmåls
kommun är att handlingsplanen ska vara ett levande dokument där uppdatering och
revidering av handlingsplan ska ske kontinuerligt eller vart annat år.

Beslutsunderlag
- Utvärdering av handlingsplan
- Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2019 från samordnare Johanna Blomgren

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
information gällande utvärdering av handlingsplan samordnande anhörigstöd
2017/2018 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Samordnare anhörigstöd Johanna Blomgren
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/64

VAN § 45 Riktlinjer anhörigstöd
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjer anhörigstöd i Åmåls
kommun 2019.

Sammanfattning av ärendet
Att under en lång tid hjälpa eller vårda en närstående innebär ofta både en psykisk press
och en fysisk belastning som kan leda till både sjukdom och stress. För att förebygga
detta så är det viktigt av personal som arbetar inom områden där de möter anhöriga att
försöka uppmärksamma den anhörigas behov och ge information vart de kan vända sig
för stöd.
Stödinsatser kan vara både generella som individuella. Generella stödinsatser kan vara
föreläsningar och olika anhöriggrupper. En individuell stödinsats kan vara ett samtal
med Åmåls kommuns samordnare för anhörigstöd.
Anhörigstöd är idag aktuellt och berör samtliga verksamheter inom socialtjänsten. Både
myndighetsutövning och genomförande av insatser innefattar en skyldighet att beakta
och uppmärksamma behovet av anhörigstöd.

Beslutsunderlag
- Förslag Riktlinjer anhörigstöd Åmåls kommun 2019 daterat 15 mars 2019
- Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2019 från samordnare Johanna Blomgren

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta
riktlinjer anhörigstöd i Åmåls kommun 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Samordnare anhörigstöd Johanna Blomgren
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/65

VAN § 46 Riktlinjer bostadsanpassningsbidrag
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjer
bostadsanpassningsbidrag i Åmåls kommun.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 11 april 2018 om en ny lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag som trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen om
bostadsanpassningsbidraget utgör ett komplement till plan- och bygglagen och syftar
till att individer med funktionsvariationer ska kunna bo kvar i sitt eget hem med
möjlighet till ett självständigt liv genom bidrag för anpassning av bostadens fasta
funktioner. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har enligt kommunens
reglemente ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
Riktlinjerna ska ses som en vägledning i handläggningen samt förtydliga kommunens
arbete med bostadsanpassning. Dessa riktlinjer beskriver hur lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag ska tillämpas i Åmåls kommun och är ett stöd för
handläggare i handläggningsprocessen och för att säkerställa en rättssäker bedömning
för den enskilde.

Beslutsunderlag
- Förslag Riktlinjer bostadsanpassningsbidrag daterat 14 februari 2019
- Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2019 från handläggare Johanna Blomgren

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta
riktlinjer bostadsanpassningsbidrag i Åmåls kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Handläggare bostadsanpassningsbidrag Johanna Blomgren
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VON 2018/88

VAN § 47 Ej verkställda beslut 2018 kvartal 4
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS för kvartal 4 2018 och överlämnar den till kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har verkställts
på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera detta kvartalsvis
till IVO.
Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
För fjärde kvartalet 2018 rapporterades 21 beslut, 19 gällande SoL, äldreomsorg och 2
inom LSS.
Femton av SoL besluten är nu verkställda, två är under verkställighet, ett ärende har
avslutats och i ett ärende har den enskilde tackat nej till flera erbjudande.
Gällande LSS har i båda fallen den enskilde tackat nej till erbjudande.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth
Bramberg

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 2018 och
överlämnar den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/70

VAN § 48 Planering nytt äldreboende
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden bifaller beslut om att avsluta projektering av
ombyggnation Ekbackens särskilda boende samt uppdra åt förvaltningen att planera för
nytt äldreboende med 48-50 lägenheter år 2025.

Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgsnämnden gav 2014 förvaltningen i uppdrag att projektera för
demenscentrum på Ekbacken (VON 2014/2). Projekteringen har fortgått under åren
med uppehåll under en period pga. av juridiska frågor. 2017 intensifierades
projekteringen i samverkan med fastighetsägaren och upphandling utfördes under våren
2018. Upphandlingen genererade att ett företag lämnade in anbud på ombyggnationen.
Det anbudet låg ca 33 % över den projekteringskostnad som framräknats. Efter
överväganden fattades beslut om att omarbeta underlaget samt göra en ny upphandling.
Till grund för beslutet låg att det endast inkom ett anbud som försvårade bedömningen
av om kostnaden var realistisk. Ny upphandling upprättades och låg ute för anbud fram
till 2019-01-13. Resultatet av den nya upphandlingen blev exakt den samma som
tidigare.
Förvaltningen har undersökt behovet av särskilda boendeplatser 2018 utifrån den
demografiska utvecklingen i Åmål. Uppskattningsvis finns det ett behov av ytterligare
ca 20 nya platser 2025. Förutom särskilda boendeplatser finns det behov av ca 15
korttidsplatser, korttidsplatserna finns idag på Ekbackens särskilda boende. Utifrån det
framtida behovet gör förvaltningen bedömningen att det finns anledning att ompröva
beslut om ombyggnation av Ekbackens särskilda boende samt projektera för ett nytt
äldreboende på ca 48-50 platser, med inflyttning hösten 2025.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2019 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson

Yrkande
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden bifaller beslut om
att avsluta projektering av ombyggnation Ekbackens särskilda boende samt uppdra åt
förvaltningen att planera för nytt äldreboende med 48-50 lägenheter år 2025.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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Dnr VAN 2019/73

VAN § 49 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen avseende
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse.

Sammanfattning av ärendet
Under det gångna året har förvaltningen arbetat med fokus på ett personcentrerat
arbetssätt där den enskildes behov är utgångspunkten. De övergripande mål och
strategier som anges i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsens 2 kapitel har varit
styrande. Varje verksamhet har anpassat åtgärder och aktiviteter efter verksamhetens
behov och förbättringspotential i förhållande till inriktningsmålen.
De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten och kvaliteten i verksamheten har
varit:
- Fördjupande kunskaper i personcentrerat arbetssätt genom bland annat studiecirklar,
ledarskapsutbildning, handlingsplaner och handledning i dokumentation,
implementering av strukturerad dokumentation och webb-utbildningar.
- Utveckling av samarbetet vid utskrivning från sjukhus. En arbetsgrupp med
representanter från både kommunen och primärvården har arbetat med de nya
riktlinjerna vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland
som trädde i kraft september 2018.
- Framtagande av Strategi för välfärdteknik samt tillhörande handlingsplan.
- Struktur, organisation och rutiner för dataskyddsförordningen, GDPR, som började
gälla from maj 2018.

Beslutsunderlag
- Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018
- Tillämpning av visionsstyrningsmodellen i Åmåls kommun
- Ledning och sytematiskt kvalitetsarbete i välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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VAN § 50 Information/meddelande
Sammanfattning av ärendet
Information lämnas om att nämndsammanträdet den 23 maj är flyttat till den 22 maj
klockan 13.30, gruppmöte klockan 13.00.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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VAN § 51 Rapportering av delegeringsbeslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegeringsbeslut rapporteras:
1. Serveringstillstånd för perioden 1-28 februari 2019, bilaga 27
2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 januari 2019, bilaga 28-29
3. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 januari 2019, bilaga 30-31
4. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 januari 2019, bilaga 32-35
5. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 31 januari 2019, bilaga 36
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-28
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VAN § 52 Rapportering av domar
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domslut.

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av ärendet
Följande domar rapporteras:
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 15 mars 2019 gällande ekonomiskt
bistånd, mål nummer 3066-19.
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 15 mars 2019 gällande bistånd, mål
nummer 11844-18.
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 15 mars 2019 gällande ekonomiskt
bistånd, mål nummer 12239-18.
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 15 mars 2019 gällande ekonomiskt
bistånd, mål nummer 12242-18 och 13509-18
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 15 mars 2019 gällande ekonomiskt
bistånd, mål nummer 1318-19.
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 15 mars 2019 gällande bistånd, mål
nummer 2732-19.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

