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VAN § 53 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anette Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 54 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2019/71 

VAN § 55 Ekonomisk uppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter mars 

månad på -3 625 tusen kronor (tkr). Underskottet hänförs främst till avdelningen 

för arbete och vuxnas lärande. 

En ökning av antal hushåll med försörjningsstöd samt därmed ökade kostnader 

har noterats under de tre första månaderna 2019. 

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 finansierar 

underskottet men kommer inte att kunna finansiera de behov som finns framledes. 

Stora anpassningar i verksamheten 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. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos mars 2019 

- Nyckeltal mars 2019 

Yrkande 

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

godkänna förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition till yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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VAN § 56 Verksamhetspresentation: 
Äldreomsorgen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för presentationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Äldreomsorgens ledningsgrupp presenterar sin verksamhet. 

Äldreomsorgens grunduppdrag är att verkställa beslut (enligt socialtjänstlagen) 

gällande särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet samt utföra delegerade 

och instruerade uppgifter från kommunala hemsjukvården (Hsl). Målgruppen är 

främst äldre. Insatserna skall utföras med kvalitée så att den enskilde kan leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver äldreomsorgen 

bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och 

kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-18  7 (20) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2019/55 

VAN § 57 Lex Sarah, ÄO hemvården 190219 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats den 19 februari 2019 gällande en händelse 

inom hemvården. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef. Åtgärder har 

vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens allvarlighetsgrad 

föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 19 februari 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 18 mars 2019 

Yrkande 

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

informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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Dnr VAN 2019/28 

VAN § 58 Lex Sarah, ÄO hemvården, 190101 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats den 3 januari 2019 gällande en händelse inom 

hemvården. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef. Åtgärder har 

vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens allvarlighetsgrad 

föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 3 januari 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 19 mars 2019 

Yrkande 

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

informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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Dnr VAN 2019/13 

VAN § 59 Revidering av delegationsordning 
avseende nya tobakslagen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förslag till revidering av 

delegationsordning. Delegeringen avser beslut utifrån nya tobakslagen LTLP 

2018:2088. 

Genom beslutet upphävs välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tidigare beslut 

om delegation utifrån tidigare lagstiftningar tobakslagen 1993:581, lag om e-

cigaretter med påfyllnadshållare 2017:425. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsordningen behöver revideras då delarna gällande tobakslagen och 

lagen om e-cigaretter med påfyllnadshållare ersätts med ny lag om tobak och 

liknande produkter, lagen träder ikraft 1 juli 2019. Den nya lagstiftningen innebär 

bland annat att det kommer att krävas tillståndsplikt för tobaksförsäljning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse inkommen 20 februari 2019 från handläggare Jeanette Krafft 

- Förslag till revidering av delegationsordning 

Yrkande 

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

till revidering av delegationsordning. Delegeringen avser beslut utifrån nya 

tobakslagen LTLP 2018:2088. Genom beslutet upphävs välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden tidigare beslut om delegation utifrån tidigare 

lagstiftningar tobakslagen 1993:581, lag om e-cigaretter med påfyllnadshållare 

2017:425. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden besluter enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Handläggare Jeanette Krafft 

__________  
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Dnr VAN 2019/75 

VAN § 61 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Inos Grekisk Restaurang 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Shaimaa Johansson stadigvarande 

tillstånd att få servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker till allmänheten i 

INOS Grekisk Restaurang enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering får ske i 

serveringslokaler samt uteservering, fredag, lördag samt dag före helgdag mellan 

klockan 11.00 och 02.00, övriga dagar mellan klockan 11.00 och 01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Shaimaa Johansson har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 

(2010:1622) om att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid ovan 

rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt enligt 

ovan. 

Verksamheten skall bedrivas som grekisk restaurang och inriktar sig på grekisk 

matkultur. Det kommer serveras olika förrätter, huvudrätter och efterrätter i 

tillräcklig utsträckning enligt menyer redovisade i Alk-T. Shaimaa Johansson har 

genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt resultat. Remissvar 

har inkommit från Polismyndigheten, Åmåls kommuns miljöenhet 

och Räddningstjänsten. Ingen av remissinstanserna hade något att erinra avseende 

ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 20 mars 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

Yrkande 

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

Shaimaa Johansson stadigvarande tillstånd att få servera starköl vin spritdrycker 

AJA-drycker till allmänheten i INOS Grekisk Restaurang enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen. Servering får ske i serveringslokaler, uteservering samt innegården. 

Serveringstillståndet ska gälla fredag, lördag samt dag före helgdag mellan 

klockan 11.00 och 02.00, övriga dagar mellan klockan 11.00 och 01.00, under 

förutsättning att de boende i området inte blir störda. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

__________  
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Dnr VAN 2019/76 

VAN § 62 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Iryats Restaurang Pizzeria 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Okyanus i Åmål AB 

stadigvarande tillstånd att få servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker till 

allmänheten i Iryats Restaurang enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering får ske i 

serveringslokaler samt uteservering året runt mellan klockan 11.00 och 01.00. 

Räddningstjänstens påpekade brister ska åtgärdas inom den stipulerade tiden och 

kontroll kommer att ske vid tillsyn. 

Sammanfattning av ärendet 

Okyanus i Åmål AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 

(2010:1622) om att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid ovan 

rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt enligt 

ovan. 

Verksamheten skall bedrivas som lunchrestaurang, pizzeria och a la carte-

restaurang med öppettider mellan klockan 11.00 och 23.00. Det kommer serveras 

olika förrätter, huvudrätter och efterrätter i tillräcklig utsträckning enligt menyer 

redovisade i Alk-T. Sökanden har genomfört kunskapsprov i 

alkohollagstiftningen med godkänt resultat. Polismyndigheten och Åmåls 

kommuns miljöenhet har inget att erinra avseende ansökan. Räddningstjänstens 

påpekade brister ska åtgärdas inom den stipulerade tiden och kontroll kommer att 

ske vid tillsyn. I övrigt finns inga oegentligheter för serveringsstället. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 20 mars 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

Yrkande 

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

Okyanus i Åmål AB stadigvarande tillstånd att få servera starköl vin spritdrycker 

AJA-drycker till allmänheten i Iryats Restaurang enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Servering får ske i serveringslokaler samt uteservering året runt mellan klockan 

11.00 och 01.00. Räddningstjänstens påpekade brister ska åtgärdas inom den 

stipulerade tiden och kontroll kommer att ske vid tillsyn. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

__________  
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Dnr VAN 2019/77 

VAN § 63 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Kupén 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i Åmåls kommun beviljar Åmåls mat & 

dryck AB, orgnr 559103-2536 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, 

annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Kupén, S Långgatan 

11, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Serveringstiden gäller året runt mellan klockan 11.00 och 02.00 i 

serveringslokalen i bottenplan samt på uteservering och innergården enligt 8 kap 

19 § alkohollagen. 

Under förutsättning att räddningstjänsten godkänner lokalerna på andra våningen 

efter ombyggnad av utrymningsvägar ska även denna lokal ingå i det 

stadigvarande serveringstillståndet. Enligt polistillståndet ska vakter enligt det 

antal som redovisats i tillståndet finnas vid olika tillställningar och kommer att 

villkoras i tillståndsbeviset. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmål Mat & Dryck AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 

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

rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Enligt de redovisade menyerna ska verksamheten servera både lunch, enklare 

smårätter samt a la carte. Förrätter, huvudrätter och efterrätter är redovisade i de 

insända menyerna. Verksamheten ska bedrivas som i föregående lokaler med 

musikunderhållning och pubkvällar. Jonas Andersson har genomgått 

kunskapsprov med godkänt resultat. 

Polismyndigheten i Åmål har meddelat att det finns inget att erinra avseende 

sökande eller de redovisade serveringstiderna. Ett polistillstånd har meddelats 

sökande enligt följande: Vid tillställningar med dans där båda våningsplanen 

disponeras ska minst tre ordningsvakter med förordnande från Polismyndigheten 

tjänstgöra. Om endast ett våningsplan används så är det tillräckligt med två 

ordningsvakter med förordnande från Polismyndigheten. Vad gäller tillställningar 

där ett högre antal besökare förväntas och där ytterligare lokalyta ska disponeras 

krävs ytterligare en förordnad ordningsvakt per hundra besökare. Särskilt gällande 

Bluesfesten: Under Bluesfestens första dag - torsdag ska minst tre förordnade 

ordningsvakter tjänstgöra. Detta antal utökas till fyra under fredags- och 

lördagstillställningarna under samma evenemang.  

Räddningstjänsten i Åmål har meddelat följande: Då vi vid brandtillsyn 

uppmärksammat problem med den alternativa utrymningsvägen från 

övervåningen kommer det att krävas en utökad bemanning med bara fokus på 

brandsäkerhet. Detta är personal som inte räknas in någon annan bemanning eller 

har andra arbetsuppgifter under kvällen. Utökningen ska vara två personer. I och 

med denna lösning kommer man kunna ha den tänkta invigningskvällen som 
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planerat. När renoveringen på övervåningen är klar kommer räddningstjänsten 

göra en ny bedömning angående verksamhet på övervåningen. Uteserveringen ska 

kunna evakueras genom att det öppnas upp minst två vägar ut från området, 

genom att man öppnar upp grindarna.  

Åmåls miljökontor har meddelat att verksamheten har registrerats som 

livsmedelsanläggning och ser inga hinder eller någon risk för olägenheter i 

samband med verksamheten eller den sökta serveringstiden. 

Diskussion förs om de höga ställda krav avseende vakter. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 22 mars 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i Åmåls 

kommun beviljar Åmåls mat & dryck AB stadigvarande tillstånd enligt 

tillståndshandläggarens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

__________  
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Dnr VAN 2019/79 

VAN § 64 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Solsidan 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Restaurang Solsidan i Åmål AB 

stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, AJA-drycker och spritdrycker 

till allmänheten i Restaurang Solsidan, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering 

får ske i serveringslokaler samt uteservering året runt mellan klockan 11.00 och 

02.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Restaurang Solsidan i Åmål AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, AJA-drycker och 

spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 

gälla året runt under ovanstående serveringstid. Föregående tillståndshavare hade 

samma villkor som sökande när det gäller serveringstid och yta. 

Verksamheten skall bedrivas som lunch- och a la carte-restaurang och pub. Det 

kommer serveras olika förrätter, huvudrätter och efterrätter med både fisk och 

kötträtter samt tapas och smakprov av olika slag, i tillräcklig utsträckning enligt 

menyer redovisade i Alk-T. Emmelie Morewod har genomfört kunskapsprov i 

alkohollagstiftningen med godkänt resultat.  

Remissyttrande och underlag har inhämtats från Polismyndigheten, Åmåls 

kommuns miljöenhet, Räddningstjänsten och Skatteverket. Ingen av 

remissinstanserna hade något att erinra avseende ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 25 mars 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

Yrkande 

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

Restaurang Solsidan i Åmål AB stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, 

AJA-drycker och spritdrycker till allmänheten i Restaurang Solsidan, enligt 8 kap 

2 § alkohollagen. Servering får ske i serveringslokaler samt uteservering året runt 

mellan klockan 11.00 och 02.00. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

__________  
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Dnr VAN 2019/83 

VAN § 65 Verksamhetsberättelse 2018 LSS-
teamet Dalsland 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen i 

verksamhetsberättelse 2018 gällande LSS-team Dalsland och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det nuvarande avtalet upprättades under 2013 och omfattar kommunerna Åmål, 

Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed.  Avtalet gäller från 1 januari 2014 till 31 

december 2015 och förlängs därefter med ett år i taget. Varje kommun betalar en 

årlig procentuell kostnad utifrån befolkningsunderlag och insatser. En justering 

baserad på bland annat nyttjandegrad sker årligen. 

Åmåls kommun ansvarar för arbetsledning, kompetensutveckling och 

administration för handläggarteamet. Åmål är huvudman för verksamheten och 

arbetsgivare för den anställda personalen. 

Riktlinjer för handläggning och dokumentation enligt LSS är antagna av samtliga 

kommuner som ingår i avtalet.  

Ett gemensamt ansvar för samtliga kommuner som ingått avtalet är: 

 Att samverka för att utveckla verksamheten. 

 Årligen utvärdera verksamheten/verksamhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Verksamhetsberättelse 2018 LSS- teamet Dalsland 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2019/38 

VAN § 66 Lex Sarah, Stöd och funktion, 190104 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott informerades den 15 

februari 2019 (VAN AU §15) om en Lex Sarah rapport upprättat den 16 januari 

2019. Rapporten avser en händelse inom verksamheten för stöd och 

funktion. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef och en händelseanalys 

har genomförts. Åtgärder har vidtagits och händelsen har anmälts till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. Uppföljning kommer att ske av verksamhetschef samt 

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 16 januari 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 14 mars 2019 

Yrkande 

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

informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Johan Fritz 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-18  17 (20) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VON 2018/178 

VAN § 67 Lex Sarah, Stöd och funktion, 181113 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats den 14 november 2018 gällande en händelse 

inom verksamheten för stöd och funktion. Händelsen har utretts av ansvarig 

avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte 

att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 14 november 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 5 februari 2019 

Yrkande 

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

informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Johan Fritz 

__________  
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VAN § 68 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) informerar att krisledningsnämnden aktiverades den 10 april 

med anledning av Balderklinikens stängning. Medpro Clinic har i dagsläget ett 

avtal med regionen för en månad och enligt uppgift pågår det diskussioner för ett 

eventuellt permanent avtal. Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson tillägger att 

hemsjukvårdens- och hemvårdens verksamheter funkar tillfyllest. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om sommarrekryteringen. 

__________  
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VAN § 69 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 till 31 mars 2019, bilaga 37 

2. Bistånd för perioden 1 till 31 mars 2019, bilaga 38-45 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 mars 2019, bilaga 46-47 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 mars 2019, bilaga 48-49 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 mars 2019, bilaga 50-56 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 31 mars 2019, bilaga 57 

__________  
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VAN § 70 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 12 april 2019 gällande 

ekonomiskt bistånd. 

__________ 


