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VAN § 71 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Lillemor Hårdstedt (KD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 72 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Dagens ärendelista godkänns med följande tillägg: 

- Rapportering av delegationsbeslut om erinran, Harrys 

__________  
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Dnr VAN 2019/71 

VAN § 73 Ekonomisk uppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter april 

månad på -3 100 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 fyra 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. 

Ett arbete pågår inom förvaltningen att anpassa verksamheten till minskade 

flyktingmedel, vilket kan komma att påverka prognosen. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos april 2019 

- Nyckeltal nuläge april 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2019/93 

VAN § 74 Avgift för särskild prövning vid 
vuxenutbildning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om en avgift på 500 kr som ska 

tas ut av den som vill gå igenom särskild prövning inom vuxenutbildningen enligt 

förordning 1991:1124 av avgifter för prövning inom skolväsendet. 

Sammanfattning av ärendet 

En särskild anordnad prövning innebär en bedömning i kunskaper i förhållande 

till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. En genomförd 

prövning resulterar i ett betyg. 

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill 

genomgå särskild anordnad prövning inom vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2019 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VAN AU §71 daterat 9 maj 2019 

Yrkande 

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

en avgift på 500 kr som ska tas ut av den som vill gå igenom särskild prövning 

inom vuxenutbildningen enligt förordning 1991:1124 av avgifter för prövning 

inom skolväsendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  7 (22) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2019/92 

VAN § 75 LOV - lagen om valfrihetssystem, 
fastställande av timpris 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden fastställer timpris för externa utförare från 

1 maj 2019.  

Omvårdnad                                                                   Timpris kronor 

Extern utförare, momskompensation 2 %                       413,00 

Exterrn utförare, inklusive landsbygdstillägg 

momskompensation 2 %                                                482,00 

Service 

Extern utförare, ej momskompensation                          352,00 

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg, 

ej momskompensation                                                    410,00 

Sammanfattning av ärendet 

Fritt val av utförare i hemtjänsten infördes i Åmåls kommun 2010. Timpriset 

uppdaterades senast första maj 2018, föreligger ny beräkning av timpriset från 

första maj 2019. Exempelvis är timpriset för service, extern utförare höjt med 11 

kronor jämfört med 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2019 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VAN § 72 daterat 9 maj 2019 

Yrkande 

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

timpris för externa utförare från 1 maj 2019 enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Samhall i Åmål 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

__________  
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Dnr VAN 2019/95 

VAN § 76 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avgiften för hyra av linne på 

Ekbacken upphör att gälla från och med den 1 juni 2019. Det innebär att hyran för 

maj månad inte kommer debiteras eftersom hyresavgiften debiteras i efterhand. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag uttas en hyresavgift för sänglinne på Ekbackens äldreboende. På övriga 

äldreboende har den enskilde egna sänglinne som tvättas på boendet. På 

Ekbacken har tvättmöjligheterna varit begränsade så där har därför sänglinne 

hyrts och tvättats av extern leverantör. Kostnaden för detta har debiterats den 

enskilde. Nu har man dock skapat möjligheter till tvätt på Ekbackens äldreboende 

och därmed kan den enskilde själv framöver ha eget sänglinne som tvättas på 

plats. Avgiften för hyra av sänglinne bör därför tas bort. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2019 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Protokollsutdrag VAN AU §73 daterat 9 maj 2019 

Yrkande 

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

avgiften för hyra av linne på Ekbacken upphör att gälla från och med den 1 juni 

2019. Det innebär att hyran för maj månad inte kommer debiteras eftersom 

hyresavgiften debiteras i efterhand. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2019/81 

VAN § 77 Remiss: revidering av fullmäktiges 
arbetsordning och nämndernas reglemente 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarkandsnämnden ställer sig bakom förslaget på den 

reviderade versionen av fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 

reglemente förutom att man förslår en ny text enligt nedan vad gäller ansvaret för 

arbetsmarknadsfrågor: 

 arbetsmarknadsfrågor och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja 

sysselsättningssituationen i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har fått en remiss från kanslienheten med 

förslag till en reviderad version av fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 

reglemente.  

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente antogs den 29 februari 

2012 av kommunfullmäktige (KF § 26), och reviderades senast den 12 december 

2018 (KF § 286). Den revidering som antogs i december 2018 var en mindre 

revidering med bakgrund av den ändrade nämndstrukturen, som började gälla den 

1 januari 2019. 

De förslagna förändringarna överensstämmer med nämndens uppdrag men en ny 

text vad gäller ansvaret för arbetsmarknadsfrågor föreslås. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till revidering av fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2019 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Beslutsgång 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig 

bakom förslaget på den reviderade versionen av fullmäktiges arbetsordning och 

nämndernas reglemente förutom att man förslår en ny text enligt nedan vad gäller 

ansvaret för arbetsmarknadsfrågor: 

 arbetsmarknadsfrågor och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja 

sysselsättningssituationen i kommunen 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  
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Dnr VAN 2019/96 

VAN § 78 Remiss: revidering av 
ordningsföreskrifterna 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår följande ändringar i revideringen 

av Åmåls kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter: 

- Formuleringen "framkomligheten och tillgången" i § 12 ersätts med 

"tillgängligheten" 

- "Spritdrycker, vin och starköl"  i § 13 kompletteras med "AJA-drycker". 

Reservation 

Anne Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls 

kommun 2007, dessa är nu i behov av revidering.  

Kanslichefen har arbetat fram ett förslag till revidering som nu ställs på remiss till 

kommunens samtliga nämnder, ordföranden i de kommunala råden och två 

föreningar. 

Beslutsunderlag 

- Förslag om revidering av allmänna lokala föreskrifter för Åmåls kommun 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att formuleringen "framkomligheten och tillgången" i § 

12 ersätts med "tillgängligheten" samt att "Spritdrycker, vin och starköl"  i § 13 

kompletteras med "AJA-drycker". 

Anne Kaye (SD) yrkar att under rubriken insamling av pengar ändra innehållet 

till: "12 § Passivt insamlande av pengar, tiggeri ska vara förbjudet i närheten av 

entréer till butiker i Åmåls kommun. 

Med tiggeri avses inte insamling av pengar som utförs av organisationer med 

syfte att skänka pengarna vidare till välgörande ändamål" 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Ewa Arvidssons (S) förslag. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  
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VAN § 79 Verksamhetsinformation: Stöd och 
funktion 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för presentationen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Johan Fritz tillsammans med enhetscheferna Susanne Eriksson, 

Jessica Alexandersson och Malin Karlsson presenterar verksamheten Stöd och 

funktion. Organisationens fem enheter arbetar med insatser för personer med 

personkretstillhörighet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga 

livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt 

stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få 

genom annan lagstiftning. 

De insatserna som verksamheten arbetar med är: 

 Gruppbostad/bostad med särskild service 

 Daglig verksamhet 

 Korttidsverksamhet 

 FSO-Förlängd skolbarnsomsorg 

 Biträde personlig assistans – Social försäkringsbalken 

 Avlösarservice 

 Kontaktperson 

 Ledsagning 

 Familjehem 

 Rådgivning 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  12 (22) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2019/91 

VAN § 80 Riktlinjer Dataskyddspolicy 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden antar i egenskap av 

personuppgiftsansvarig Riktlinjer Dataskyddspolicy i enlighet med 

dataskyddsförordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hänvisning till Dataskyddspolicyn antagen av kommunfullmäktige den 20 

juni 2018 § 143 ska varje nämnd i egenskap av personuppgiftsansvarig anta 

riktlinjer för behandling av personuppgifter. Dessa riktlinjer beskriver hur 

personuppgifter ska hanteras på ett lagligt och korrekt sätt i Åmåls kommun i 

enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 april 2019 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Riktlinjer Dataskyddspolicy för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

- Protokollsutdrag VAN AU §74 daterat 9 maj 2019 

Yrkande 

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

egenskap av personuppgiftsansvarig Riktlinjer Dataskyddspolicy i enlighet med 

dataskyddsförordningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2019/90 

VAN § 81 Ansökan om serveringstillstånd, 
Dalhall Hotell Restaurang 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Oravat AB stadigvarande tillstånd 

att få servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker till allmänheten i Dalhall 

Hotell & Restaurang, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Servering får ske året runt i serveringslokaler samt uteserveringar torsdag- lördag 

samt helgdag mellan klockan 11.00 och 02.00, övriga dagar mellan klockan 11.00 

och 01.00. 

Serveringstillstånd beviljas under förutsättning att räddningstjänstens påpekade 

brister åtgärdas. 

Sammanfattning av ärendet 

Oravat AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om 

att servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker vid Dalhall Hotell & 

Restaurang i Åmål. 

Verksamheten skall bedrivas som lunchrestaurang, café och hotell med normala 

öppettider fram till kl 19.00. Det kommer serveras olika förrätter, huvudrätter och 

efterrätter i tillräcklig utsträckning enligt menyer redovisade i Alk-T. Sökande 

driver tre olika serveringsställen i Åmål och har genomfört kunskapsprov i 

alkohollagstiftningen med godkänt resultat.  

Remissyttrande har inhämtats från Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Åmåls 

kommuns miljöenhet och Skatteverket. Räddningstjänsten redovisar brister som 

ska åtgärdas, övriga instanser har inget att erinra avseende ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 25 april 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

- Protokollsutdrag VAN AU §75 daterat 9 maj 2019 

Yrkande 

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

Oravat AB stadigvarande serveringstillstånd enligt alkoholhandläggarens förslag. 

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 2019/89 

VAN § 82 Ansökan om serveringstillstånd, 
Travrestaurangen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Amalhotellen Holding AB 

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

till allmänheten i Travrestaurangen, Åmålstravet, Mörtebol, Åmål enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen. 

Servering får ske året runt i serveringslokaler samt uteserveringar torsdag- lördag 

samt helgdag mellan klockan 11.00 och 02.00, övriga dagar mellan klockan 11.00 

och 01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Amalhotellen Holding 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. 

Verksamheten skall bedrivas som lunchrestaurang med öppettider under 

travdagar. Det är också tänkt att ha bilträffar och bilbingo som evenemang utöver 

travdagarna. Det kommer serveras olika rätter i tillräcklig utsträckning enligt 

menyer redovisade i Alk-T. Sökande driver tre olika serveringsställen i Åmål med 

detta holdingbolag och sedan två dotterbolag till detsamma.          

Remissyttranden har inhämtats från Polismyndigheten, Åmåls kommuns 

miljöenheten, Räddningstjänsten samt Skatteverket. Ingen av remissinstanserna 

hade något att erinra avseende ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 24 april 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

- Protokollsutdrag VAN AU §76 daterat 9 maj 2019 

Yrkande 

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

Amalhotellen Holding AB stadigvarande serveringstillstånd enligt 

tillståndshandläggarens förslag. 

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 2019/101 

VAN § 83 Rapportering av delegationsbeslut 
om erinran, Harrys 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegationsbeslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillståndhandläggare Yvonne Pettersson har beslutat på delegation att tilldela en 

erinran enligt 9 kap 17 § alkohollagen för Restaurangbolaget i Åmål AB, då 

överträdelse har skett vad avser att följa de bestämmelser som gäller för servering 

enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagen. 

Syftet med erinran är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta till de 

förhållanden som har föranlett erinran. 

Beslutsunderlag 

- Utredning med delegationsbeslut daterad 20 maj 2019 från tillståndshandläggare 

Yvonne Pettersson 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  16 (22) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2019/45 

VAN § 84 Verksamhetsberättelse 2018 enheten 
mot våld i nära relationer 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger 

verksamhetsberättelsen för enheten mot våld i nära relationer till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten redovisar verksamhetsberättelse 2018 för 

enheten mot våld i nära relationer. 

Enheten mot våld i nära relationer utgår från en samverkan i Fyrbodal kring 

bistånd i form av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med medföljande 

barn. På icke kontorstid svarar Fyrbodals socialjour för placering av kvinnor. 

Initiativ till kontakt med enheten mot våld i nära relation kan tas av 

socialförvaltningen/motsvarande i våra avtalskommuner eller direkt av enskild. 

Arbetet sker i nära samverkan med respektive samverkanskommuns 

socialförvaltning. 

Utöver skyddat boende hyser enheten mot våld i nära relationer 

samtalsmottagning för våldsutsatta, samtalsmottagning för våldsutövare och 

barnahuset Fyrbodal/huvudkontor Trollhättan. 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse 2018 enheten mot våld i nära relationer 

__________  
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Dnr VAN 2019/98 

VAN § 85 Verksamhetsberättelse 2018 
Fyrbodals Kommungemensamma Socialjour 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger 

verksamhetsberättelsen 2018 för Fyrbodals gemensamma socialjour. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten redovisar verksamhetsberättelse 2018 för 

Fyrbodals gemensamma socialjour. 

Syftet med den gemensamma socialjouren i Fyrbodal är att invånarna i de 

samverkande kommunerna skall erhålla det stöd de behöver inom ramen för 

individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde på tid då socialnämndernas 

förvaltningskontor har stängt. 

Socialjouren arbetar endast med handläggning av akuta ärenden inom 

socialtjänstens IFO verksamhet som uppstår då förvaltningskontoren inte är 

öppna. Arbetet omfattar myndighetsutövning enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM), insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt allmän rådgivning och 

stöd. Ärenden som rör barn och unga samt ärende som rör våld i nära relation 

skall prioriteras. 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse 2018 Fyrbodals Kommungemensamma Socialjour 

- Budget 2019 socialjour 

- Statistik socialjouren Fyrbodal 2018 

- Statistik för Åmåls kommun 2018 

__________  
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Dnr VAN 2019/74 

VAN § 86 Lex Sarah, stöd och boende 

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 15 mars 2019 gällande en händelse inom 

verksamheten individ och familjeomsorg. 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 upprättad den 15 mars 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 12 april 2019 

- Protokollsutdrag VAN AU §78 daterat 9 maj 2019 

__________  
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Dnr VAN 2019/84 

VAN § 87 Redovisning av ej verkställda beslut 
2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 2019 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 första kvartalet 2019 rapporterades 27 beslut, 25 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS.  

Sexton av SoL besluten är nu verkställda, ett är under verkställighet och två har 

avslutats. Gällande LSS har i båda fallen den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Protokollsutdrag VAN AU §77 daterat 9 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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VAN § 88 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) återrapporterar från inspirationsdagen om digitalisering och 

välfärdsteknik den 16 maj på Karlbergsgymnasiet. 

Blandad allmän information lämnas om MedPro clinic, bland annat jourtider, 

drop-in, telefontillgänglighet, lokaler, samverkan med mera 

På fredag den 24 maj kommer representanter från norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden till Åmål för kommundialog. 

__________  
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VAN § 89 Rapportering av delegeringsbeslut 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 till 30 april 2019, bilaga 58 

2. Bistånd för perioden 1 till 30 april 2019, bilaga 59-66 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 april 2019, bilaga 67-68 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 30 april 2019, bilaga 69-70 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 30 april 2019, bilaga 71-75 

6. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 30 april 2019, bilaga 76-81 

__________  
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VAN § 90 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar finns att rapportera. 

__________ 


