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VAN § 179 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Johan Bengtsson (M) och Rolf Lindström (S) väljs att justera varsin del av dagens 

protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 180 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2019/71 

VAN § 181 Ekonomisk uppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i rapporten 

Ekonomisk prognos november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter november 

månad på - 4 400 tusen kronor (tkr). Den förbättrade prognosen hänförs bland 

annat till något förbättrat resultat gällande försörjningsstöd än tidigare samt 

förbättrat resultat för äldreomsorgen. 

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 -9 400 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 har skett under 2019 för att minska 

belastningen på de avsatta migrationsmedlen. 

En ökning av budgetram kommer att krävas framöver för exempelvis SFI och 

vuxenutbildningen för att kunna klara det lagstadgade uppdraget. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos november 2019 

- Nyckeltal november 2019 

__________  
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Dnr VAN 2019/155 

VAN § 182 Investeringsbudget 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget för år 2020 

uppgående till 3 500 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har blivit tilldelad en investeringsbudget 

(KF § 195, 2019-11-26) uppgående till 3 500 000 kronor. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till investeringsbudget för år 

2020 framgår av nedanstående tabell. 

 Belopp i tkr 

Investering Summa av 2020 

Arbetsmiljö 340 

Inventarier 1 425 

IT-utrustning 850 

Tekniska hjälpmedel 200 

Välfärdsteknik, e-hälsa 685 

Totalsumma 3 500 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2019 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2019/160 

VAN § 183 Driftbudget 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 

2020 uppgående till 376 247 000 kronor, vilket motsvarar kommunfullmäktiges 

budgetram. 

Reservation 

Johan Bengtsson (M), Lillemor Hårdstedt (KD) och Eivor Leander (L) reserverar 

sig mot beslutet. 

Johan Bengtsson (M) lämnar in följande skriftlig reservation: Jag reserverar mig 

till förmån för Alliansen i Åmåls budget 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag för år 2020 i 

enlighet med kommunfullmäktiges budgetram för välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens verksamhet, fastställt av kommunfullmäktige den 26 

november 2019 (KF §181). 

Den föreslagna budgeten för 2020 har tagit hänsyn till volymökningar och ökade 

kostnader och innebär ett fortsatt arbete med att effektivisera och rationalisera 

verksamheterna inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 11 december 2019 

- Bilaga driftbudget slutlig version 2020 välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2019/241 

VAN § 184 Projekt "Aktiv integration" 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en förlängning av projektet 

”Aktiv integration” samt det tillhörande projektkonto till och med den 30 juni 

2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen blev då beviljad av Länsstyrelsen 

916 785 kronor för att driva ett projekt ihop med Samverket och Familjecentralen 

kring nyanlända kvinnor som har en längre integrationstid än normalt. 

Kommunstyrelsen antog projektet ”Aktiv integration” i juni 2018 (KS §176) och 

upprättade ett projektkonto för perioden 2018-08-01 till 2019-12-31. 

Då man inte kunnat nyttja alla medel inom projekttiden vill förvaltningen förlänga 

projektet i samråd med Länsstyrelsen istället för att återbetala dessa medel. 

Kvarstående medel kommer att finansiera familjecentralens direkta verksamheter 

för utrikesfödda, föräldralediga kvinnor och aktiviteter som gynnar samma 

målgrupp inom ramen för projektet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2019 från enhetschef Per Lundin 

- Beslut KS §176 daterat 18 juni 2018 

- Ansökan till Länsstyrelsen om §37a-medel 

- Beslut från Länsstyrelsen om beviljade medel 

- Protokollsutdrag VAN AU §200 daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Per Lundin 

Jan-Erik Samuelsson 

__________  
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VAN § 185 Information: Personligt ombud 
Fyrbodal 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen om personligt 

ombud Fyrbodal och noterar den. 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter från Personligt ombud Fyrbodal informerar om sin verksamhet. 

Verksamheten Personligt ombud Fyrbodal är indelad i tre områden och består av 

sex ombud samt en verksamhetschef. Personligt ombuds tre huvuduppgifter är att 

stödja och bistå den enskilde, att uppmärksamma brister i hjälpsystemet både hos 

myndigheter och sjukvården samt att förbättra förutsättningar för människor med 

psykiska funktionsnedsättningar. 

Målgruppen för verksamheten är personer över 18 år med psykisk 

funktionsnedsättning, omfattande svårigheter i det vardagliga livet, stöd från 

socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter och som är folkbokförda i någon av 

Fyrbodals kommuner. Ett ombud arbetar enbart på sin klients uppdrag och 

respekterar hans/hennes prioriteringar. Uppdragen kan handla om olika typer av 

ansökan, ekonomi, söka behandling, sysselsättning, Boende. 

Åmål hör till samma indelningsområde som Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, 

Bengtsfors och Dals-Ed. Området har tre ombud knutna till sig. 

__________  
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Dnr VAN 2019/212 

VAN § 186 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Coop Konsum Mellanbrogatan 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Coop Väst AB tillstånd att på 

Coop Konsum Åmål, Mellanbrogatan 9, i Åmål tillsvidare bedriva detaljhandel 

med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Coop Väst AB har ansökt om tobakstillstånd enligt 5 kapitlet 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 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. 

Enligt 5 kapitlet 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 kapitlet 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 kapitlet 

2 §. Bolaget har inkommit med ett egenkontrollprogram som efter genomgång 

bedöms vara ändamålsenligt och uppfylla de krav som uppställs i 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Bolagets ekonomiska förhållanden har 

kontrollerats och det finns inget att anmärka på. Remisser och begäran om 

yttrande har i ärendet skickats till Polismyndigheten och Skatteverket. De 

uppgifter som inkommit ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 12 november 2019 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU §197 daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/215 

VAN § 187 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Spelbutiken Rio 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Spelbutiken RIO Åmål AB 

tillstånd att på Spelbutiken RIO, Kungsgatan 14, i Åmål tillsvidare bedriva 

detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Spelbutiken RIO 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 handel med spel, lotter, tobak, konfektyr och tidningar. Bolaget 

har tidigare bedrivit anmäld tobaksförsäljning enligt den äldre tobakslagen utan 

anmärkningar. 

Enligt 5 kapitlet 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 kapitlet 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 

§. Bolagets ekonomiska förhållanden har kontrollerats via 

kreditupplysningsbolaget Syna och det finns inget att anmärka på. Remisser och 

begäran om yttrande i ärendet har skickats till Polismyndigheten och Skatteverket. 

De uppgifter som inkommit ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

Bolaget har inkommit med ett egenkontrollprogram som efter genomgång bedöms 

vara ändamålsenligt och uppfylla de krav som uppställs i Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 18 november 2019 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU §196 daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/210 

VAN § 188 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Åmåls Petroleum 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Åmåls Petroleum AB tillstånd att 

på Åmåls Petroleum AB, Karlstadsvägen 36, 662 63 ÅMÅL tillsvidare bedriva 

detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls Petroleum 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 bensinstation med biluthyrning, bilreparationer, uthyrning av 

släpkärror, 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. 

Enligt 5 kapitlet 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 kapitlet 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 kapitlet 

2 §. Bolaget har inkommit med ett egenkontrollprogram som efter genomgång 

bedöms vara ändamålsenligt och uppfylla de krav som uppställs i 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Bolagets ekonomiska förhållanden har 

kontrollerats och det finns inget att anmärka på. Remisser och begäran om 

yttrande har i ärendet skickats till Polismyndigheten och Skatteverket. De 

uppgifter som inkommit ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 11 november 2019 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU §198 daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/243 

VAN § 189 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Circle K Tösse 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Circle K Detaljist AB tillstånd att 

på Circle K Åmål Tösse, Tösse 88, tillsvidare bedriva detaljhandel med 

tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Circle K Detaljist 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 servicestationsrörelse, samt uthyrningsverksamhet av bilar och 

släp. Utöver tobaksförsäljning har butiken även anmält försäljning av folköl. 

Bolaget har tidigare bedrivit anmäld tobaksförsäljning enligt den äldre 

tobakslagen utan anmärkningar. 

Enligt 5 kapitlet 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 kapitlet 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 kapitlet 

2 §. Bolaget har redovisat verksamhetens ekonomi. Bolaget har inkommit med ett 

egenkontrollprogram som efter genomgång bedöms vara ändamålsenligt och 

uppfylla de krav som uppställs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Remisser 

och begäran om yttrande har i ärendet skickats till Polismyndigheten och 

Skatteverket. De uppgifter som inkommit ger inte skäl att ifrågasätta sökandes 

lämplighet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 3 december 2019 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU §199 daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr KS 2019/424 

VAN § 190 Information: Redovisning 
politikerenkät 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och tackar för 

redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet av årets politikerenkät presenteras till nämnden. En huvuduppgift för 

kanslienheten är att stödja nämndernas arbete och syftet med enkäten är att 

undersöka behov av förbättringar. Enkäten kommer att genomföras vartannat år. 

Enkäten skickades ut till samtliga ledamöter och ersättare i samtliga beslutande 

organ. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden hade en mycket hög genomsnittlig 

svarsfrekvens på 85 procent. Testet bestod av nio frågor och besvarades anonymt. 

Frågorna handlade om beslutsunderlag, föredragningar, insyn, förtroende, 

bemötande, mötesteknik med mera. 

Svaren var överlag mycket positiva och därför görs inga omedelbara åtgärder. I 

nästa enkät kan en del av frågorna komma att följas upp ytterligare, däribland hur 

man upplever sig ha kunskap om verksamheter under respektive nämnds 

ansvarsområde. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 191 Återrapport om samarbetsprojektet 
med Dunhuang 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för återrapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsansvarig för internationella frågor Anna Lundin redogör tillsammans 

med enhetschef Christina Olofsson och omvårdarna Ann-Charlotte Lind och 

Annika Olsson för Euphoria, samarbetsprojektet inom äldreomsorgen med 

Dunhuang, Kina. 

I ett och ett halv års tid har två av äldreomsorgens äldreboenden samarbetat med 

ett äldreboende i Dunhuang Kina inom ramen för projektet Euphoria-

improvement of the wellbeing of the elderly. Projektet är finansierat via Sida och 

handläggs av ICLD-internationellt centrum för lokal demokrati, via deras 

program för kommunala partnerskap. Under 2019 har en rad lyckade aktiviteter 

skett i de båda städerna. 

Projektet i stort samt genomförda aktiviteter redovisas, bland annat ett besök i 

Dunhuang november 2019 med tema digitalisering på äldreboende. Projektet 

kommer avslutas under första halvåret 2020 utifrån ett beslut från välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden i september 2019 (VAN § 141, 2019-09-26). 

__________  
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Dnr VAN 2019/208 

VAN § 192 Lex Sarah, IFO 

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 10 oktober 2019 gällande en händelse 

inom verksamheten individ- och familjeomsorgen. 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 

- Avvikelserapport från verksamhetschef IFO Berith Sletten 

- Lex Sarah utredning daterad 14 november 2019 från verksamhetschef IFO 

Berith Sletten 

- Protokollsutdrag VAN AU §201, daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

__________  
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Dnr VAN 2019/167 

VAN § 193 Lex Sarah, ÄO hemvården 

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 informeras om en upprättad 

rapport enligt Lex Sarah 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 5 augusti 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 17 november 2019 

- Protokollsutdrag VAN AU §202 daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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Dnr VAN 2019/185 

VAN § 194 Lex Sarah, ÄO Solsäter 

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 informeras om en upprättad 

rapport enligt Lex Sarah gällande en händelse på ett äldreboende. 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 2 september 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 22 oktober 2019 

- Protokollsutdrag VAN AU §203 daterat 4 december 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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VAN § 195 Information: kvantitativ 
lägesbeskrivning Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar en statistikrapport 

sammanställt av RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, utifrån data 

från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Rapporten avhandlar statisk om 

arbetslöshet och arbetsmarknadsfrågor i Åmåls kommun. 

__________  
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VAN § 196 Information 9-timmars natt 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om det försatta arbete med 

anpassningar i verksamheterna utifrån införandet av heltid som norm, bland annat 

schemaläggning och det pågående införande av 9-timmars natt inom 

verksamheten äldreomsorg. 

__________  
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VAN § 197 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om att appen för digital mötesadministration Meetings 

ersätts med en förbättrad app, Meetings plus. Övergången för ledamöterna 

kommer att ske vid nämndsammaträdet i januari. 

Nämnden informeras vidare om att protokollsanteckningar ska lämnas in innan 

mötets slut, till skillnad från skriftliga reservationsmotiveringar som ska lämnas 

innan protokollet justeras. 

__________  
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VAN § 198 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 november 2019 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 30 november 2019 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 30 november 2019 

4. Bistånd för perioden 1 juli till 30 november 2019 

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

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

7. Vuxengrupp för perioden 1 juli till 30 november 2019 

__________  
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VAN § 199 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar fanns att rapportera. 

__________ 


