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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 152–163 
 Pierre Carroz 
  
  
Ordförande  
 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  
 Johan Bengtsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-24 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–12:00 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

Johan Bengtsson (M), 2.e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C) 

Anne Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ulla Pettersson (S), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 

Eivor Leander (L), ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) 

  
Ersättare Monica Kristoffersson (S) 

Maria Askeland (C) 

Susanne Carlsson (SD) 
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Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Eva Larsson, controller, §§ 152-157 

Jeanette Krafft, tillståndshandläggare, Dalsland och Säffles alkohol- och 

tobaksenhet, § 155 via videolänk 

Madeleine Hartman, enhetschef, § 156 

Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 158-159 

Per Lundin, enhetschef, § 160, del av § 161 

Joacim Dahlman, enhetschef, § 160, del av § 161 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  3 (14) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

VAN § 152 Val av justerare 4 

VAN § 153 Godkännande av ärendelista 4 

VAN § 154 Ekonomisk uppföljning 5 

VAN § 155 Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror, Fengersfors Handel 6 

VAN § 156 Besparingar inom enheten för vuxnas lärande 7 

VAN § 157 Genomgång inför revisionsbesök i november 8 

VAN § 158 Information: Föreläggande kök Ekbacken 9 

VAN § 159 Information: Brukarundersökning äldreomsorg 2019 10 

VAN § 160 Information om ytterligare arbetsmarknadspolitiska satsningar utöver 

Utvecklingsjobb Åmål 11 

VAN § 161 Information/meddelande 12 

VAN § 162 Rapportering av delegeringsbeslut 13 

VAN § 163 Rapportering av domar 14 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  4 (14) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

VAN § 152 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Johan Bengtsson (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 153 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 

- Information brukarundersökning äldreomsorg 2019 läggs till 

- Information arbetsmarknadspolitiska satsningar läggs till 

- Delegationsbeslut fonder stryks 

__________  
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Dnr VAN 2019/71 

VAN § 154 Ekonomisk uppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i rapporten Ekonomisk 

prognos augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter oktober 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 -10 200 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 september 2019 

- Nyckletal september 2019 

Yrkande 

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

informationen i rapporten Ekonomisk prognos augusti 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2019/190 

VAN § 155 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Fengersfors Handel 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Heta Fengersfors AB, 556981-7397, tillstånd 

att på Fengersfors Handel i Fengersfors tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Heta Fengersfors AB har ansökt om tobakstillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) om att sälja tobak vid ovan rubricerat 

försäljningsställe. Tobakstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Bolaget bedriver handel med tobak och livsmedel. Utöver tobaksförsäljning har butiken 

även anmält försäljning av folköl. Bolaget har tidigare bedrivit anmäld 

tobaksförsäljning enligt den äldre tobakslagen utan anmärkningar. Ägaren har 

lämplighetsprövats enligt 5 kap. 2 § tobakslagen. 

Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd 

bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs 

enligt 5 kap. 2 § att sökande visar att denna med hänsyn till sina personliga och 

ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamhet 

samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 

Tillståndsenhetens bedömning är att sökande uppfyller lagen om tobak och liknande 

produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §. Bolaget har 

inkommit med ett egenkontrollprogram som efter genomgång bedöms vara 

ändamålsenligt och uppfylla de krav som uppställs i Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter. De uppgifter som inhämtats från Polismyndigheten och Skatteverket ger 

inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 9 oktober 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

- Protokollsutdrag VAN AU §165 daterat 10 oktober 2019 

Yrkande 

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

bevilja sökanden tillstånd att på Fengersfors Handel tillsvidare bedriva detaljhandel 

med tobaksvaror. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/194 

VAN § 156 Besparingar inom enheten för vuxnas 
lärande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt verksamheten för SFI och 

grundläggande vuxenutbildning att anpassa verksamheten till minskade ekonomiska 

förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Minskade statliga migrationsmedel leder till att anpassningar/förändringar inom 

enheten måste genomföras för att möta de ekonomiska förutsättningarna. 

När migrationsmedlen kraftigt minskar (från 2017 och framåt) så behöver en succesiv 

anpassning ske även om volymen på verksamheten inte har minskat i samma takt. 

Dessa förändringar innebär att verksamheten måste omstruktureras och anpassas till 

minskade ekonomiska förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2019 från enhetschef Madeleine Hartman 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden uppdrar åt verksamheten för SFI och 

grundläggande vuxenutbildning att anpassa verksamheten till minskade ekonomiska 

förutsättningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Madeleine Hartman, enhetschef för gymnasial vuxenutbildning och uppdrag 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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VAN § 157 Genomgång inför revisionsbesök i 
november 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Eva Larsson och förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om 

revisorernas grundläggande granskning 2019. Revisorerna besöker nämnden vid dess 

kommande sammanträde den 21 november. I den grundläggande granskningen ingår att 

bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och 

internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar 

av stort intresse för revisorerna. 

Nämnden diskuterar mål, uppdrag och ansvar, styrning och resultat samt går igenom 

frågeställningarna som kommunrevisionen har ställt. 

__________  
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Dnr VAN 2019/195 

VAN § 158 Information: Föreläggande kök 
Ekbacken 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöenheten utförde den 7 oktober 2019 en livsmedelskontroll av Ekbackens 

Mottagningskök, Eken 6. Det var en ordinarie kontroll, som myndigheten gör 

regelbundet. Kontrollen gjordes i form av en föranmäld inspektion. Miljöenheten 

konstaterar i sin kontrollrapport att välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen brustit i 

efterlevnad av livsmedelslagstiftningen gällande lokal och uppfyller därför inte 

lagstiftningens krav om säkra livsmedel. 

Med anledning av ovanstående har myndigheten beslutat att förelägga välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen att rätta till de påpekade bristerna eller inkomma med 

tidsplan för när punkterna kommer åtgärdas. 

Verksamhetschef Marco Niemelä informerar nämnden om ärendet och redogör för 

arbetet som pågår i samverkan med fastighetsägaren för att åtgärda bristerna. 

Yrkande 

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

informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

__________  
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VAN § 159 Information: Brukarundersökning 
äldreomsorg 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redovisningen och hälsar 

medarbetarna att nämnden är stolt över personalen för sitt arbete och engagemang. 

Sammanfattning av ärendet 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres 

uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Syftet med undersökningen är 

att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för 

jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och 

förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Underlaget bygger på den nationella 

enkätundersökningen som våren 2019 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med 

hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende.             

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä presenterar 

enkätsresultatet för hemtjänsten respektive särskilt boenden. Resultatet från enkäten 

redovisas och analyseras av verksamheten äldreomsorg och används sedan i 

verksamhetens kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 

- Bildspel Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019, resultat för hemtjänsten i Åmål 

- Bildspel Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019, resultat för särskilt boende i 

Åmål 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för 

redovisningen och hälsar medarbetarna att nämnden är stolt över personalen för sitt 

arbete och engagemang. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

__________  
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VAN § 160 Information om ytterligare 
arbetsmarknadspolitiska satsningar utöver 
Utvecklingsjobb Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att från 

januari anställa cirka 100 personer som är aktuella på ekonomiskt bistånd på 

extratjänster i kommunens olika verksamheter. Extratjänsterna kommer från september 

2020 övergå till utvecklingsjobb Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetscheferna Per Lundin och Joacim Dahlman presenterar ett förslag om ytterligare 

arbetsmarknadspolitiska satsningar utöver Utvecklingsjobb Åmål i form av 

extratjänster. 

Återinförandet av extratjänster innebär en möjlighet att påbörja insatser redan från 

början av 2020 med extratjänster i de olika kommunala verksamheter och då kan man 

under tiden kan arbeta med kartläggning och matchning. Extratjänsterna kan sedan 

under året övergå till utvecklingsjobb Åmål (nystartsjobb) på lämplig arbetsplats. Det 

innebär en minskad belastning på försörjningsstöd och man kan även snabba på arbetet 

med att skapa förutsättningarna till egen försörjning. 

Förvaltningen förordar att starta upp med ca 100 extratjänster inom olika arbetsplatser i 

kommunen under början av 2020. 

Yrkande 

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

kommunstyrelsen att från januari anställa cirka 100 personer som är aktuella på 

ekonomiskt bistånd på extratjänster i kommunens olika verksamheter. Extratjänsterna 

kommer från september 2020 övergå till utvecklingsjobb Åmål. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Enhetscheferna Per Lundin, Joacim Dahlman 

__________  
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VAN § 161 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om kommande dialogmöte med norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden den 12 november 2019. 

Enhetscheferna Per Lundin och Joacim Dahlman informerar om nuläget vid 

verksamheterna arbete och försörjning. 

__________  
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VAN § 162 Rapportering av delegeringsbeslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut rapporteras: 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 till 30 september 2019 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 30 september 2019 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 30 september 2019 

4. Bistånd för perioden 1 juli till 30 september 2019 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 juli till 30 september 2019 

6. Barn och familj för perioden 1 juli till 30 september 2019 

7. Vuxengrupp för perioden 1 juli till 30 september 2019 

8. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 30 september 2019 

__________  
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VAN § 163 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 27 september 2019 gällande bistånd 

enligt socialtjänsten. 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 1 oktober 2019 gällande vård enligt 

LVU. 

__________ 


