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Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Eva Larsson, controller, §§ 106-109 

Johanna Blomgren, handläggare bostadsanpassningsbidrag, § 110 

Per Lundin, enhetschef, § 112-113 

Yvonne Pettersson, tillståndshandläggare, §§ 114-115 

Johan Fritz, verksamhetschef Stöd och funktion, § 116 

Maria Halling, enhetschef, § 116 

Anna-Karin Lindblom, medicinsk ansvarig sjuksköterska, § 118 
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VAN § 106 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anne Kaye (SD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 107 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2019/148 

VAN § 108 Omdisponering av investeringsbudget 
2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslaget till omdisponering 

av investeringsbudget inom ram 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsmedel för utemiljö Adolfsberg omdisponerar 85 tusen kronor (tkr) från sitt 

anslag på 200 tkr till: 

 inventarier Adolfsberg 50 tkr och elrullstol Åmålsgården 35 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 12 augusti 2019 

Yrkande 

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

förslaget till omdisponering av investeringsbudget inom ram 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Stig Elveljung 

Helene Agdén 

Ekonomienheten 

__________  
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VAN § 109 Information: Driftprojekt 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Eva Larsson informerar om gällande rutiner vid driftprojekt. 

Driftprojekt kännetecknas av att de är avsedda för specifika engagemang med 

begränsad tid och har en extern delfinansiär, exempelvis statlig myndighet eller 

Europeiska unionen. Innan ansökan görs hos extern finansiär ska styrelse/nämnd fatta 

beslut om att delta i driftprojektet. 

Ett driftprojekt är godkänt om det är beslutat av den ansvariga styrelsen/nämnden och 

är registrerat hos ekonomienheten med särskild blankett. 

Syftet med rutinen är att beskriva hur driftprojekt hanteras från beslut och ansökan till 

genomförande och återrapport och garantera att alla kostnader, inklusive kostnad för 

egen arbetsinsats och administration, har beaktats. 

Beslutsunderlag 

- Rutin för driftprojekt daterad 24 oktober 2018 

__________  
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Dnr VAN 2019/150 

VAN § 110 Ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag RP 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beviljar Rolf Persson, 460816-

6213, bostadsanpassningsbidrag enligt § 5 lagen (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärd: Anpassning av entré i form av utbyte av 

befintlig plattformshiss till en kostnad av 100 400 kronor exklusive moms, 

transportkostnader tillkommer. 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Persson ansöker om bostadsanpassningsbidrag för en ny rullstolshiss utvändigt. 

Till ansökan bifogas intyg av legitimerad arbetsterapeut. 

Rolf bor med sin sambo i en friliggande villa. Rolf är sedan flera år rullstolsburen och 

helt beroende av sin elrullstol, funktionsnedsättningen är permanent. Han har sedan 

tidigare en anpassning av entré i form av en plattformshiss i anslutning till en altan på 

baksidan av huset. Hissen installerades 2008. I dagsläget uppfyller inte den Rolfs behov 

då hissen är för kort för Rolfs elrullstol. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti från handläggare Johanna Blomgren 

- Intyg daterat 8 juli 2019 från legitimerad arbetsterapeut Victoria Sörqvist 

- Kostnadskalkyl daterad 20 juni 2019 från Maskinservice i Säffle ab 

Yrkande 

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

Persson, 460816-6213, bostadsanpassningsbidrag enligt § 5 lagen (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärd: Anpassning av entré i form av utbyte av 

befintlig plattformshiss till en kostnad av 100 400 kronor exklusive moms, 

transportkostnader tillkommer. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag Johanna Blomgren 

__________  
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Dnr VAN 2019/138 

VAN § 111 Delegation att ansöka om statligt bidrag 
för hyresgarantier 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge Paula Törnqvist delegation att 

söka behörighet till Boverkets portal samt delegation att söka statsbidrag för 

hyresgarantier. 

Sammanfattning av ärendet 

En kommun som lämnar hyresgarantier kan ansöka om statligt bidrag. Bidraget uppgår 

för år 2019 till 5 000 kronor per lämnad garanti och administreras av Boverket. 

Bidraget regleras i förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala 

hyresgarantier. Bidraget ska underlätta för kommuner att ge stöd till hushåll som har 

tillräckligt god ekonomi för eget boende men svårigheter att få hyreskontrakt med 

besittningsrätt. 

Ansökan sker via Boverkets portal. Den som ansöker om behörighet till portalen samt 

ansöker om bidrag ska vara behörig att företräda kommunen. I nuläget har 

förvaltningschefen inte behörighet enligt delegationsreglementet att ansöka om bidraget 

eller delegera uppgiften, varför beslut om delegation bör tas av nämnd. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 1 augusti 2019 från IFO-chef Berith Sletten 

Yrkande 

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

Paula Törnqvist delegation att söka behörighet till Boverkets portal samt delegation att 

söka statsbidrag för hyresgarantier. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Berith Sletten 

Paula Törnqvist 

__________  
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Dnr VAN 2019/137 

VAN § 112 Projektansökan till svenska ESF-rådet 
gällande ungdomar utan aktivitet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom projektansökan till ESF-rådet 

samt att överlämna ansökan till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och 

kommunchef Anders Sandén för undertecknande av Avsiktsförklaring mellan Åmåls 

kommun och Svenska ESF-rådet. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med projektet är att med gemensamma krafter nå ungdomar samt unga vuxna 

som inte finns i någon aktivitet men även att skapa samordning mellan kommunala 

instanser, sjukvård och statliga myndigheter. 

Projektet ska bidra till att få ungdomar som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden att 

komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Målgruppen har i många 

fall en sammansatt problematik, med arbetslöshet i kombination med till exempel 

sociala skäl, ohälsa, funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga eller 

språkhinder. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2019 från IFO-chef Berith Sletten 

- Driftprojektsregistrering 

Yrkande 

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

projektansökan till ESF-rådet samt att överlämna ansökan till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson och kommunchef Anders Sandén för undertecknande av 

Avsiktsförklaring mellan Åmåls kommun och Svenska ESF-rådet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Verksamhetschef Berith Sletten 

Enhetschef Per Lundin 

__________  
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Dnr VAN 2019/152 

VAN § 113 Ansökan AMIF-medel 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om ett treårigt projekt från AMIF-

fonden. 

Reservation 

Anne Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls Kommun står inför stora utmaningar när det gäller integration av nyanlända de 

kommande åren. Fler och fler individer lämnar Arbetsförmedlingens etablering, 

förlorar sin statliga ersättning och blir en kostnad för kommunens försörjningsstöd. 

Detta i takt med att de statliga migrationsmedel som kommunen erhåller för 

målgruppen upphör vid samma tidpunkt. Detta gör att Åmåls Kommun står inför det 

faktum att när satsningar för målgruppen behövs som mest ser ekonomin ut som sämst. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen vill därför ansöka om medel ur Asyl-, 

migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att under tre år finansiera ett 

informationskontor dit nyanlända kan komma för att få information om myndigheter, 

arbete, studier, sjukvård eller annat i det svenska samhället. Projektets tanke är att 

arbeta med hela människan med målet självständighet och egen försörjning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 9 augusti 2019 från enhetschef Per Lundin 

- Driftprojektsregistreringsblankett 

- Arbetsdokument projektbeskrivning 

Yrkande 

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

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om ett treårigt projekt 

från AMIF-fonden. 

Anna Kaye (SD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Ewa Arvidssons (S) förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att den som röstar ja bifaller Ewa Arvidssons (S) förslag till 

beslut och den som röstar nej bifaller Anne Kayes (SD) avslagsyrkande. Omröstning 

genomförs med nedanstående resultat: 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Ewa   Arvidsson (S) X   

Christer   Örtegren (S) X   

Anette Andersson (S) X   

Hussam Hawarne (V) X   

Ulla Pettersson (S) X   

Maria Askeland (C) X   

Anne Sörqvist (C) X   

Lillemor Hårdstedt (KD) X   

Anne Kaye (SD)   X 

Summa 8 1 

 

Med åtta ja-röster och en nej-röst bifaller välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Ewa 

Arvidssons (S) förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Anne Kaye (SD): 

Vid Välfärd och Arbetsmarknadsnämndens möte 28 augusti 2019 under punkten 8 om 

AMIF och en projektansökan gällande ett informationskontor för nyanlända yrkade vi 

på avslag av förslag till beslut. 

Att kommunen ska vara med i rådande ekonomiska situation och delfinansiera ett 

projekt med i dagsläget minst 6 miljoner under en 3 års period anser vi inte att det finns 

utrymme till. Vi har heller inte sett hur kommunens del av finansieringen ser ut eller 

hur stor den egentligen blir eftersom det i projekthandlingarna står att kommunen ska 

bidra med minst 25% av projektkostnaden. 

Eftersom det är staten som bestämt hur många nyanlända kommunen ska ta emot så 

borde staten också stå för kostnaden till 100% för detta informationskontor då det 

endast vänder sej nyanlända. 

Därför yrkade vi avslag på förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Per Lundin 

Enhetschef Joacim Dahlman 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-08-28  12 (21) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2019/139 

VAN § 114 Ansökan om serveringstillstånd, 
Mellanbrons Café Kök Bar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Shaimaa Johansson stadigvarande 

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

Café Kök Bar, 662 31 Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering får ske i 

serveringslokaler samt uteservering året runt, fredag-lördag samt dag före helgdag 

mellan klockan 11.00 och 02.00 samt söndag- torsdag mellan klockan 11.00 och 

01.00.   

Som villkor för servering på övervåning gäller bordsservering, då denna del av 

lokalerna inte är överblickbar, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  

Följande gäller också i och utanför lokalerna: ljud från verksamheten får inte orsaka 

buller hos närliggande bostäder (gäller med stängda dörrar och fönster) som överstiger 

riktvärdena enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. 

Sammanfattning av ärendet 

Shaimaa Johansson har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 

om att servera alkoholdrycker vid rubricerat serveringsställe. 

Verksamheten skall bedrivas som lunchrestaurang, pub och café. Mellan klockan 14 

och 22 serveras a la carte-rätter förutom sallader och dylikt. 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. Ingen remissinstans hade något att erinra 

gällande ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 31 juli 2019 från tillståndshandläggare Yvonne Pettersson 

Yrkande 

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

Shaimaa Johansson stadigvarande tillstånd 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 2019/151 

VAN § 115 Förändring i taxan enligt tobakslagen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

taxeförändringen för 2019 enligt tobakslagen och likande produkter (LTLP 2018:2088). 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 

tobakslagen och likande produkter (LTLP 2018:2088). Förändringar som gäller 

tobakslagen medför att en ansökan om försäljning av tobak ska numera lämnas till 

tillståndsenheten istället för en anmälan. Detta medför en mer omfattande 

administration, där vandelsprövning och ekonomisk prövning likvärdigt ansökan om 

serveringstillstånd är nödvändig. 

Taxeförändringen gäller ny lag för ansökan enligt tobakslagen och liknande produkter 

men påverkar även tillsynsavgift för e-cigaretter med påfyllnadsbehållare samt folköl. 

Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning kommer att höjas då även inre tillsyn och 

ekonomisk prövning ska göras flera gånger per år. 

Beslutsunderlag 

- Förslag om ny taxa 2019 enligt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 

2018:2088) 

Yrkande 

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

kommunfullmäktige att anta taxeförändringen för 2019 enligt tobakslagen och likande 

produkter (LTLP 2018:2088). 

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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VAN § 116 Information om habiliteringsersättning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Johan Fritz och enhetschef Maria Halling informerar om 

habiliteringsersättning. 

Habiliteringsersättning är en dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

LSS. För år 2019 hade kommunerna möjlighet att rekvirera statsbidrag för 

habiliteringsersättning från Socialstyrelsen, vilket Åmål inte gjorde med anledning av 

att habiliteringsersättning redan finns i kommunen. 

Johan och Maria informerar nämnden om formerna för habiliteringsersättningen i 

Åmåls kommun. 

__________  
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Dnr VAN 2019/115 

VAN § 117 Remiss: Avtal om patientnämndsverksamhet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom nytt avtal mellan Västra 

Götalandsregionen och Åmåls kommun gällande patientnämndsverksamhet perioden 1 

januari 2020 - 31 december 2023. Det nya avtalet ersätter tidigare avtal. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta det nya 

avtalet gällande patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och 

Åmåls kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen (VGR) 

patientnämndsverksamhet.  

Det nya avtalet innehåller inga stora förändringar i sak, men formuleringarna har 

anpassats efter Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.  

Det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 

2023. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna som upphör att gälla vid 

avtalsperiodens slut (2019-12-31).  

Beslutsunderlag 

- Remiss från kommunstyrelsen 

- Brev från Västra Götalandsregionen till kommuner daterat 2 april 2019 

- Protokoll från regionstyrelsen daterat 26 mars 2019 

- Avtal om patientnämndsverksamhet 

- Tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2019 från MAS Anna-Karin Lindblom 

Yrkande 

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

sig bakom nytt avtal mellan Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun gällande 

patientnämndsverksamhet perioden 1 januari 2020 - 31 december 2023. Det nya avtalet 

ersätter tidigare avtal. 

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

Kommunstyrelsen att anta det nya avtalet gällande patientnämndsverksamhet mellan 

Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2019/132 

VAN § 118 Remiss av SOU 2019:20 Stärkt 
kompetens i vård och omsorg 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna innehåll i remissvar 

daterat 12 augusti 2019 gällande ”Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)- 

slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar vidare att remissvar tillsändes 

socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har i skrivelse önskat remissvar gällande förslagen eller materialet 

i betänkandet ”Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)- slutbetänkande 

från utredningen Reglering av yrket undersköterska. Remissvaret ska vara 

socialdepartementet tillhanda den 20 september 2019. 

Utredningens övergripande uppdrag är att föreslå hur yrket undersköterska ska regleras 

i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Beslutsunderlag 

- Remissbrev SOU 2019:20 

- Stärkt kompetens i vård och omsorg, Betänkande av Utredningen Reglering av yrket 

undersköterska 

- Tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Yttrande daterat 12 augusti 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 

innehåll i remissvar daterat 12 augusti 2019 gällande ”Stärkt kompetens i vård och 

omsorg (SOU 2019:20)- slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket 

undersköterska samt att remissvar tillsändes socialdepartementet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

s.remissvar@regeringskansliet.se samt kopia till s.fs@regeringskansliet.se 

Tillsändes ovanstående i bearbetningsbart format (t.ex. Wordformat) 

  

Välfärds-och arbetsmarknadsförvaltningen. 

__________  
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Dnr VAN 2019/122 

VAN § 119 Remiss: Medborgarförslag om 
vinterjackor och vinterskor till personalen inom 
hemvården 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna svaret på medborgarförslaget 

enligt välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 

Vinterjackor till personal inom hemvården har inköpts under 2019 men vad gäller 

vinterskor täcke inte detta inom befintliga budgetmedel. De regler som finns från 

socialstyrelse och arbetsmiljöverk gällande arbetskläder ställer krav på att arbetsgivaren 

ska ansvara för att tillhandahålla kroppsnära kläder såsom tröja och byxor på grund av 

hygienskäl. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag inkommet 11 december 2018 

- Tjänsteskrivelse daterad 28 juni 2019 från verksamhetschef Marco Niemelä 

Yrkande 

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

svaret på medborgarförslaget enligt välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2019/114 

VAN § 120 Remiss: Medborgarförslag om 
arbetsmiljö för anställda inom hemtjänst och 
hemsjukvård i Åmåls kommun 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att lämna svaret på 

medborgarförslaget enligt välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljö för medarbetare in hemvård och hemsjukvård är viktig och en förutsättning 

för att kunna bedriva en god vård. Förvaltningen och cheferna arbetar med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet där det ingår att göra kartläggningar, riskbedömningar 

samt skapa handlingsplaner och agera för att arbetsmiljön skall vara god. En 

kontinuerlig dialog förs i verksamheten med medarbetare och chefer angående både 

den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag om arbetsmiljö för anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i 

Åmåls kommun 

- Tjänsteskrivelse daterad 26 juni 2019 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Yrkande 

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

lämna svaret på medborgarförslaget enligt välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens 

ståndpunkt. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2019/84 

VAN § 121 Ej verkställda beslut 2019 kv.2 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS för kvartal 2 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 andra kvartalet 2019 rapporterades 17 beslut, 15 gällande SoL, äldreomsorg och 2 

inom LSS. 

Åtta av SoL besluten är nu verkställda och fyra har avslutats, i de tre återstående 

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

enskilde tackat nej till erbjudande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2019 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

Yrkande 

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

rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 2019 och 

överlämna den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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VAN § 122 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden informeras om den nya arvodesreglemente som 

gäller från och med 1 juli 2019. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson sammanfattar hur sommaren har gått på 

förvaltningens olika verksamheter. 

Ewa Arvidsson (S) informerar om två föreläsningar som nämndens ledamöter och 

ersättare får delta i. Den första handlar om demokratibrott och utsatthet och den 

andra är en föreläsning om autism och asperger syndrom. Föreläsningarna hålls på 

Karlbergsgymnasiet den 23 september respektive den 1 oktober. 

__________  
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VAN § 123 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 maj till 31 juli 2019 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 maj 2019 samt perioden 1 till 31 juli 

2019 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 31 mars 2019 samt perioden 1 till 

30 juni 2019 

4. Bistånd för perioden 1 till 30 juni 2019 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 juni 2019 

6. Barn och familj för perioden 1 till 30 juni 2019 

7. Vuxengrupp för perioden 1 till 30 juni 2019 

__________ 
 

 

VAN § 124 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 16 juli 2019 gällande vård enligt 

LVM. 

__________ 


