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VAN § 91 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Lotta Robertsson Harén (MP) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 92 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande tillägg: 

- Projekt: Skogsutbildning för nyanlända 

- Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Marielles Kök och Café 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-27  5 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2019/71 

VAN § 93 Ekonomisk uppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i uppföljningen och 

beslutar att ge välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med andra förvaltningar arbeta för att minska utbetalning av 

försörjningsstöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter maj månad 

på -6 000 tusen kronor (tkr). Det prognostiserade underskottet hänförs främst till 

ökade kostnader avseende försörjningsstöd. 

Ökningen kan främst härledas till personer som efter avslutat etablering via 

arbetsförmedlingen ännu inte är självförsörjande. Åmåls kommun har tagit emot 

en stor andel nyanlända under åren 2014 till 2016 och många av dessa personer 

kommer under 2019 att avsluta etableringsuppdraget och då övergår ansvaret till 

kommunen. Arbetet med att förbereda och skapa förutsättningar för personer med 

försörjningsstöd till egen försörjning måste intensifieras och är en av kommunens 

viktigaste uppgift framöver. 

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, det kan 

komma att påverka prognosen. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos maj 2019 

- Nyckeltal maj 2019 

Yrkande 

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

informationen i uppföljningen och beslutar att ge välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med andra 

förvaltningar arbeta för att minska utbetalning av försörjningsstöd. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2019/108 

VAN § 94 Besparingar inom enheten för arbete 
och försörjning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden antar förslag på följande besparingar inom 

enheten för arbete och försörjning: 

1. Uppsägning av Utvecklingscentrums lokaler på Näsgatan 17. 

2. Verksamheten Young Innovation HUB upphör. 

3. Funktionen etableringsguide upphör. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 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 (VAN §37, 2019-03-28). 

Enhetscheferna fick i sin tur i uppdrag att se över möjliga besparingar för att 

anpassa verksamheterna till de framtida ekonomiska förutsättningar.  Följande 

ändringar föreslås inom enheten för arbete och försörjning: Utvecklingscentrums 

lokaler på Näsgatan 17 sägs upp till förmån för samlokalisering och billigare 

lokaler, verksamheten Young Innovation HUB samt funktionen etableringsguide 

upphör. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2019 från enhetscheferna Joacim Dahlman och 

Per Lundin. 

- Protokollsutdrag VAN AU § 91 daterat 13 juni 2019 

Yrkande 

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

föreslagna besparingar inom enheten för arbete och försörjning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Joacim Dahlman, enhetschef arbete- och försörjning 

Per Lundin, enhetschef arbete- och försörjning  

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef  

__________  
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Dnr VAN 2019/123 

VAN § 95 Projekt: Skogsutbildning för 
nyanlända 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden står bakom ansökan om §37 medel för 

insatsen Skogsutbildning för nyanlända och godkänner att förvaltningen öppnar 

ett projektkonto för ändamålet. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser 

som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och 

ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och 

mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället 

(37 § i ersättningsförordningen 2010:1122).  

Åmåls kommun ansöker om §37 medel för en insats i samverkan med Bengtfors 

kommun, Dals-Eds kommun, Melleruds kommun, Arbetsförmedlingen och 

folkhögskolor. Insatsen syftar till att erbjuda nyanlända utbildning och praktisk 

erfarenhet inom skogsbruk. Genom utbildning och praktik kommer nyanlända att 

ha möjlighet att snabbare integreras och etableras i lokalsamhället och våra 

kommuner ha möjlighet att behålla och ta tillvara på viktig kompetens inom 

gröna näringar för att långsiktigt kunna möta den lokala arbetsmarknadens behov 

av arbetskraft. Insatsen kommer dessutom att bidra till en mångfald i arbetslivet 

som i större utsträckning återspeglar lokalsamhällenas sammansättning. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan till Länsstyrelsen om finansiering enligt §37 medel 

- Beslut från Länsstyrelsen daterad 20 juni 2019 om beviljad finansiering 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden står bakom 

ansökan om §37 medel för insatsen Skogsutbildning för nyanlända och godkänner 

att förvaltningen öppnar ett projektkonto för ändamålet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Joacim Dahlman, enhetschef arbete- och försörjning 

Per Lundin, enhetschef arbete- och försörjning  

__________  
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Dnr VAN 2019/112 

VAN § 96 Besparingar inom verksamheten för 
ensamkommande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt verksamhet för 

ensamkommande att anpassa verksamheten till gällande ekonomiska 

förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Minskade statliga migrationsmedel leder till att anpassningar inom enheten måste 

göras för att möta de framtida ekonomiska förutsättningar som råder. 

Verksamheten finansieras genom en schablonersättning från staten per 

barn/ungdom.  Ersättningsnivåerna har förändrats och volymen på verksamheten 

har minskat och kommer fortsätta minska framöver och därmed minskar även 

intäkterna. Dessa förändringar innebär att verksamheten måste omstruktureras och 

anpassas till minskade ekonomiska förutsättningar.  Grunden är att verksamhetens 

volym och inriktning ska överensstämma med erhållna intäkter från staten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2019 från verksamhetschef IFO Berith Sletten 

- Protokollsutdrag VAN AU § 92 daterat 13 juni 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt 

verksamhet för ensamkommande att anpassa verksamheten till gällande 

ekonomiska förutsättningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

__________  
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Dnr VAN 2019/104 

VAN § 97 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Åmåls pizzeria 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Okyanus i Åmål AB stadigvarande 

tillstånd att få servera starköl, vin, AJA- och spritdrycker till allmänheten i Åmåls 

Pizzeria, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen under förutsättning att 

räddningstjänstens påpekade brister åtgärdas. 

Servering får ske i serveringslokaler samt uteservering året runt mellan klockan 

11.00–01.00. 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 alkoholdrycker vid rubricerat serveringsställe. 

Verksamheten skall bedrivas som lunch- och a la carte-restaurang, pizzeria och pub 

med öppettider söndag-torsdag 11-22, fredag 11-23 och lördag 12-23. Vid olika 

evenemang kommer restaurangen ha öppet till klockan 01.00, enligt ansökt 

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

tillräcklig utsträckning. 

Sökanden har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt resultat. 

Remissyttrande har inkommit från Polismyndigheten i Fyrbodal, Åmåls miljökontor, 

Åmåls räddningstjänst och Skatteverket. Räddningstjänsten har påpekat brister som 

ska åtgärdas, övriga remissinstanser hade inget att erinra gällande ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 23 maj 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

- Protokollsutdrag VAN AU § 90 daterat 13 juni 2019 

Yrkande 

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

i Åmål AB stadigvarande serveringstillstånd enligt handläggarens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart 

__________  
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Dnr VAN 2019/121 

VAN § 98 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Marielles Kök  Café 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Marielle Thorin stadigvarande 

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

Marielles Kök & Café, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen under förutsättning att 

räddningstjänstens påpekade brister åtgärdas.. Servering får ske i 

serveringslokaler samt uteservering året runt mellan klockan 11.00–01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Marielle Thorin har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 

om att servera alkoholdrycker vid rubricerat serveringsställe. Verksamheten skall 

bedrivas som lunchrestaurang, café och catering. Det kommer serveras olika 

förrätter, huvudrätter och efterrätter i tillräcklig utsträckning. 

Sökanden har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt 

resultat. Remissyttrande har inkommit från Polismyndigheten, Åmåls 

miljökontor, Åmåls räddningstjänst och Skatteverket. Räddningstjänsten har 

påpekat brister som ska åtgärdas, övriga remissinstanser hade inget att erinra 

gällande ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 24 juni 2019 från Daniel Berglöv 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

beviljar Marielle Thorin stadigvarande serveringstillstånd enligt handläggarens 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart 

__________  
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Dnr VAN 2019/97 

VAN § 99 Begäran från IVO om yttrande 
gällande ej verkställt beslut 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna yttrande rörande 

ej verkställt beslut daterat 4 september 2018 gällande Margareta Johansson, 

19210702-5807, samt att skicka yttrandet med bilagda handlingar till 

inspektionen för vård och omsorg enligt begäran. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ett 

ärende om ej verkställd beviljad insats. 

Som skäl till begäran om yttrande och handlingar är att IVO överväger att ansöka 

om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kapitlet 6 a § 

Socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Yttrandet och handlingarna i ärendet ska 

komma till IVO senast den 8 juli 2019. 

Beslutsunderlag 

- Begäran från IVO om yttrande och handlingar daterad 24 april 2019 

- Yttrande med bilagor daterat 10 juni 2019 från verksamhetschef Marco Niemelä 

Yrkande 

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

yttrande rörande ej verkställt beslut daterat 4 september 2018 gällande Margareta 

Johansson, 19210702-5807, och skickar yttrandet med bilagda handlingar till 

inspektionen för vård och omsorg enligt begäran. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Marco Niemelä 

Inspektionen för vård och omsorg 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart 

__________  
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VAN § 100 Verksamhetsinformation: 
Hemsjukvård 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen om 

verksamheten hemsjukvården. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnade verksamhetschefer Tina Kall och David Engqvist informera om 

verksamheten hemsjukvård. I hemsjukvården arbetar huvudsakligen legitimerade 

sjuksköterskor, legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnast och legitimerade 

arbetsterapeuter som vårdar cirka 400 patienter. 

Målgruppen är patienter med somatisk, psykisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning som inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 

mottagningar utan större svårigheter. Patienter med behov av hemsjukvård över 

tid, oavsett ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 

patientens hem. 

Hemsjukvården genomför hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i ordinärt 

och särskilt boende, korttidsboende samt biståndsbedömd dagverksamhet, 

medicintekniskt underhåll och besiktningar, reparationer av kommunala 

hjälpmedel samt justeringar av hjälpmedel och anpassningar av kommunala 

hjälpmedel. 

__________  
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Dnr VAN 2019/100 

VAN § 101 Remiss: Motion om ny bebyggelse 
inom kvarteret Illern 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds och- arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad utifrån nämndens kompetensområde. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Michael Karlsson (M) som yrkar på att Åmåls 

kommun ska designa och bygga ett äldreboende, antingen ett rent 

trygghetsboende eller en kombination av trygghetsboende/ seniorboende. Boendet 

ska vara beläget inom kvarteret Illern, ha inbyggd flexibilitet för den inneboende, 

möjligheter till samvaro. En rimlig tidsplan och en hållbar budget ska upprättas 

för ett bygge som stärker Åmål och dess varumärke. 

Den demografiska utvecklingen av antalet äldre från nu och fram till 2025 visar 

att behovet av antal äldreboende bör öka med ca 15-20 ytterligare platser för att 

kunna tillgodose behovet av äldreboende.  Därtill ska 30 lägenheter ersättas på 

Ekbacken. Ett nytt äldreboende med ca 45-50 lägenheter behöver planeras för att 

kunna startas upp runt 2025.  Förvaltningen har undersökt möjligheterna till ett 

äldreboende på Illern tomten. Tomten bedöms att vara för liten för ett äldreboende 

med 45-50 lägenheter. 

Efterfrågan på anpassade boende för äldre är stort i Åmål och idag finns det ett 

sådant boende med 40 lägenheter som ägs och uthyrs av det kommunala 

bostadsbolaget, ÅKAB. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har en 

dagverksamhet i huset som är välutnyttjad av de boende på seniorboendet. Enligt 

ÅKAB så är intresset stort för lägenheterna och det är ca 90 personer i kö. 

Behovet av ytterligare bostäder som är anpassade till äldre finns i Åmål och Illern 

tomten kunde vara en lämplig tomt där lägenheter kunde bebyggas för 

seniorbostäder. Projektering, byggnation och drift ansvarar parterna på 

bostadsmarknaden för, vilket kan vara både ett kommunalt bostadsföretag eller 

privata fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 6 juni 2019 från förvaltningschef 

- Motion av Michael Karlsson (M) inkommen den 13 december 2017 

- Protokollsutdrag VAN AU § 93 daterat 13 juni 2019 

Yrkande 

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

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån nämndens 

kompetensområde. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds och- 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Tillväxtenheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 102 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om nuläget på förvaltningen: 

ekonomiska anpassningar, sommarsituationen och arbete med verksamhetsplan 

och budget 2020. 

- Nämnden informeras om ett beslut från Skolinspektionen som avslutar 

en granskning på vuxenutbildning. 

- Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde i augusti flyttas från den 

29/8 till onsdag den 28/8 klockan 13.00. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 103 Rapportering av delegeringsbeslut 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut rapporteras: 

1. Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 mars 2019 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 104 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 daterad 19 juni 2019 gällande 

bostadsanpassningsbidrag. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 20 juni 2019 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 105 Avslutning 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ewa Arvidsson (S) tackar nämnden och all personal inom välfärds- 

och arbetsmarknadsförvaltningen för ett bra arbete under första halvåret 2019. 

__________ 


