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VAN § 164 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anette Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 165 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2019/71 

VAN § 166 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, vilket 

kan komma att påverka prognosen. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos oktober 2019 

- Nyckeltal oktober 2019 

__________  
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Dnr VAN 2019/44 

VAN § 167 Uppföljning internkontrollplan 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen 

samt till kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). 

Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna 

kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna 

kontrollsystemet. 

 Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera 

det interna kontrollsystemet. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv 

förvaltning/verksamhet och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om 

att ha ordning och reda. 

De rutiner och processer som ska följas upp har valts utifrån genomförd 

riskanalyser. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Uppföljning internkontrollplan 2019 

- Protokollsutdrag VAN AU §184 daterat 7 november 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr VAN 2019/203 

VAN § 168 Ansökan om förlängd tid för 
använding av prestationsersättning gällande 
IBIC 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga tid att använda 

prestationsersättning gällande införandet av det behovsinriktade och systematiska 

arbetssättet “individens behov i centrum” IBIC (tidigare ”äldres behov i centrum” 

ÄBIC). Beslutet gäller för år 2020 och avser projektnummer 7068 och totalt 116 

000 kronor av beviljade 293 501 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Dåvarande vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 mars 2014 (VON § 54) 

om att införa arbetssättet äldres behov i centrum ÄBIC, numera kallad individens 

behov i centrum, IBIC. Nämnden beslutade då även att ansöka om 

prestationsersättning för införandet. Nämnden har därefter beviljats totalt 293 501 

kronor i prestationsersättning.  

Processledare har utbildats vid biståndsenheten i steg 1 och 2. Övrig personal 

inom biståndsenheten utbildades därefter. Viss övrig utbildning har genomförts 

till en bredare personalgrupp samt inköp av modul till verksamhetssystemet. Av 

beslutade 293 501 kr återstår idag 116 000 kr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2019 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Protokollsutdrag VAN AU §180 daterat 7 november 2019 

__________  
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Dnr VAN 2019/128 

VAN § 169 Dialog med kommunrevisionen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för en bra dialog med 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen med hjälp av Annelie Svensson, konsult från 

revisionsföretaget KPMG, besöker välfärds- och arbetsmarknadsnämnden inom 

ramen för revisorernas grundläggande granskning 2019. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och 

ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är 

nämndens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. 

 

Diskussion förs om mål, uppdrag och ansvar, styrning och resultat. 

Beslutsunderlag 

- Brev från revisorerna till nämnderna daterat 11 juni 2019 

- Dokument Grundläggande granskning 2019, frågeställningar 

- Bildspel Revisionens grundläggande granskning för 2019 

__________  
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Dnr VAN 2019/199 

VAN § 170 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, ICA Supermarket Lejonet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Matbutiken i Åmål AB, 556871–

1203, tillstånd att på ICA Supermarket Lejonet i Åmål tillsvidare bedriva 

detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Matbutiken i Åmål 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, tills vidare. 

Bolaget bedriver detaljhandel 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. 

Remisser och begäran om yttrande har i ärendet skickats till Polismyndigheten 

och Skatteverket. De uppgifter som inhämtats från Polismyndigheten och 

Skatteverket ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

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 uppfattning 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. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 24 oktober 2019 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU §178 daterat 7 november 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/205 

VAN § 171 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Coop Karlstadsvägen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Coop Väst AB, 556981–3172, 

tillstånd att på Coop, Karlstadsvägen 23, 662 37 Åmål, tillsvidare bedriva 

detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Coop Väst 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 tills vidare. 

Bolaget ska bedriva handel med tobak och livsmedel. Utöver tobaksförsäljning 

har butiken även anmält försäljning av folköl. 

Remisser och begäran om yttrande har i ärendet skickats till Polismyndigheten 

och Skatteverket. De uppgifter som inhämtats från Polismyndigheten och 

Skatteverket ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

Tillståndsenhetens uppfattning är att sökande uppfyller lagen om tobak och 

liknande produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 

§. Bolaget har redovisat verksamheten ekonomiska förhållande. Bolaget har 

inkommit med ett egenkontrollprogram som efter genomgång bedöms vara 

ändamålsenligt och uppfylla de krav som uppställs i Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 5 november 2019 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU §179 daterat 7 november 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/211 

VAN § 172 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Capri kiosken 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Lena Jörgensen Raudus, 800706–

5561, tillstånd att på Capri kiosken, Drottninggatan 56, i Åmål tillsvidare bedriva 

detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Jörgensen Raudus 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 tills vidare. 

Bolaget ska bedriva butikshandel med tidningar och tobak. Utöver 

tobaksförsäljning har butiken även anmält försäljning av folköl och e-cigaretter. 

Remisser och begäran om yttrande har i ärendet skickats till Polismyndigheten 

och Skatteverket. De uppgifter som inhämtats från remissinstanserna ger inte skäl 

att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

Tillståndsenhetens uppfattning 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. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 19 november 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/204 

VAN § 173 Remiss: riktlinje vid oro för väntat 
barn  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom yttrandet om 

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn - samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden betonar barnmorskemottagningens 

synpunkt om att man bör ta fram screenings dokument med inriktning på partner 

till modern att använda som ett naturligt inslag vid besöken på 

barnmorskemottagningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur hälso- 

och sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat barn. En 

partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och 

kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget. 

Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte 

bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att 

samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och säkerhet 

för det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing. 

Välfärds-och arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna. I 

Åmåls kommun har representanter från familjecentralen, ungdom- och 

vuxencentralen samt socialsekreterare från barn och familj läst förslaget till en 

länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. Samtliga som läst dokumentet 

ställer sig positiva till en gemensam riktlinje och ser många fördelar med 

dokumentet. En synpunkt har framkommit: Barnmorskemottagningen (BMM) 

undrar om man inte bör ta fram screenings dokument med inriktning på partner 

till modern att använda som ett naturligt inslag vid besöken på BMM. 

Beslutsunderlag 

- Missiv daterat 26 september 2019 

- Utkast Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 

- Förslag till yttrande från verksamhetschef IFO Berith Sletten daterat 31 oktober 

2019 

- Protokollsutdrag VAN AU § 181 daterat 7 november 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Berith Sletten 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr VAN 2019/84 

VAN § 174 Information: rapport om ej 
verkställda beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2019 och överlämnar den till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 

enligtsocialtjänstlagen (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 tredje kvartalet 2019 rapporterades 11 beslut, 9 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS. Sex av SoL besluten är nu verkställda. Gällande LSS har ett 

ärende nu verkställt och det andra har avslutats. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Protokollsutdrag VAN AU §182 daterat 7 november 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr VAN 2019/202 

VAN § 175 Sammanträdesdatum 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden fastställer sammanträdesdatum 2020 för 

nämnden och arbetsutskottet enligt nedanstående.  

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående förslag lämnas till sammanträdesdagar för välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden (VAN), dess arbetsutskott (VAN AU) och 

beredningsmöten. 

Nämndsammanträden börjar klockan 08.30, med gruppmöten från kl.08.00. 

Arbetsutskotts- och beredningsmöten börjar klockan 09.00. 

  Jan Feb Mar April Maj Juni 

Berednin

g 

9 4 3 2 5 2 

Utskott 16 13 12 9 14 11 

Nämnd 29 20 26 22 27 17 

  

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Berednin

g 

- 4 1 6 3 1 

Utskott - 13 10 15 12 10 

Nämnd - 26 24 29 25 16 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2019 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

- Protokollsutdrag VAN AU §183 daterat 7 november 2019 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kanslienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-21  15 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 176 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) och Johan Bengtsson (M) återrapporterar från dialogmötet 

med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 november. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-21  16 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 177 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. Serveringstillstånd för perioden 1 till 31 oktober 2019 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 oktober 2019 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 31 oktober 2019 

4. Bistånd för perioden 1 till 31 oktober 2019 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 oktober 2019 

6. Barn och familj för perioden 1 till 31 oktober 2019 

7. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 oktober 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-21  17 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 178 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar fanns att rapportera. 

__________ 


