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VAN § 1 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Lillemor Hårdstedt (KD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 2 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande ändring: 

- Ärendena Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror, Berjoana samt 

Brukarundersökning IFO stryks från ärendelistan. 

__________  
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Dnr VAN 2020/21 

VAN § 3 Projekt Diversity Identity Youth - Do It 
Yourself (D.I.Y) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom projektet Diversity Identity 

Youth – Do It Yourself (D.I.Y) och de planerade ungdomsutbytena som ett led i att 

öka ungas internationella rörlighet. 

Sammanfattning av ärendet 

Temat för de två ungdomsutbytena, som ska genomföras inom projektet, är Kultur 

och Mångfald. Syftet är att stärka lokala ungdomars internationella rörlighet, lära dem 

om andra kulturer samt att stärka dem som individer. Projektägare är Åmåls Kommun 

som tillsammans med en partnerorganisation i Grekland planerar och genomför 

utbytena. 8 till 10 deltagare och 2 ledare från respektive land kommer att träffas vid 

två tillfällen, ett utbyte i Åmål och ett i Grekland. Både tillfällena varar i 7 dagar 

inklusive 2 resdagar.  

Innehållet under dessa dagar kommer bland annat att vara workshops om 

arbetsmarknad och EU, kulturella aktiviteter och utflykter. Unga som deltar kommer 

att öka sina kunskaper om internationella kulturer, jämställdhet, mångfald med mera. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2020 från enhetschef Joacim Dahlman 

Beslutet skickas till 

Enheten för utveckling och samhällsuppdrag 

Ekonomienheten 

__________  
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VAN § 4 Återraportering utvecklingsjobb Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redogörelsen och noterar 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetscheferna Per Lundin och Joacim Dahlman informerar om enheten för arbete 

och försörjnings verksamheter samt återrapporterar om pågående projekt och 

arbetsmarknadsinsatser: Utvecklingsjobb Åmål/extra tjänster, AMIF-projekt "In 

Åmål" samt ESF-projekt "Ung framtid Åmål". 

__________  
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Dnr VAN 2019/245 

VAN § 5 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Godis & servicehörnan 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Godis & Servicehörnan tillstånd att 

på Godis & Servicehörnan i Åmål tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Godis & Servicehörnan 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. 

Firman bedriver handel med tobak och livsmedel. Utöver tobaksförsäljning har 

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

bedrivit anmäld tobaksförsäljning enligt den äldre tobakslagen utan anmärkningar. 

Bolagets ekonomiska förhållanden har kontrollerats via kreditupplysningsbolaget 

Syna och det finns inget att anmärka på. Bolaget har lämnat in egenkontrollprogram. 

Remisser och begäran om yttrande har i ärendet skickats till Polismyndigheten och 

Skatteverket. 

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 §. Firman 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 6 december 2019 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU § 11 daterad 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2020/14 

VAN § 6 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Netto 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Coop Vardagshandel AB tillstånd att 

på Netto i Åmål tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Coop Vardagshandel AB har ansökt om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på 

Netto Åmål. Ansökan avser tillstånd 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. Bolagets 

ekonomiska förhållanden har kontrollerats och personer med betydande inflytande har 

lämplighetsprövats utan anmärkning. Remisser och begäran om yttrande har i ärendet 

skickats till Polismyndigheten och Skatteverket. 

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. De uppgifter som inhämtats från Polismyndigheten och Skatteverket ger 

inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 10 januari 2020 från tillståndshandläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VAN AU § 13 daterad 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/157 

VAN § 7 Remiss: Motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Allians för Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse punkt 1 i 

motionen som besvarad och att avslå motionens andra punkt.  

Reservation 

Lillemor Hårdstedt (KD), Eivor Elander (L) och Maria Askeland (C) reserverar sig 

mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Allians för Åmål har lämnat in en motion angående vårdanställdas schema och 

arbetsbelastning. Motionärerna föreslår: 

1. att varje avdelning, med ansvarig chef och personal, ser över respektive scheman, 

och på ett konstruktivt sätt förbättrar för de anställda. Förslag på detta kan vara en 

återgång till tidigare 6-veckors scheman, eller någon typ av etablerad skift-gång där 

balansen mellan arbete och återhämtning noga utprovats (exempelvis 3-, 5- skift). 

2.  att grundbemanningen ska öka. Är den för låg måste fler personal anställas. 

Behovet ska styra varje verksamhets nyanställningar. 

Förvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 2016 arbetat med 

heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser över bemanning och 

schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta brukarnas behov, ge 

förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att scheman ska uppfylla 

arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för våra 

brukare inte är statiskt utan varierar. Bemanningen är utefter behov och gällande 

ekonomiska förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

- Motion inlämnad 26 mars 2019 från Allians för Åmål 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2020 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Protokollsutdrag VAN AU § 16 daterad 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelse 

Kommunfullmäktige 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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Dnr VAN 2019/242 

VAN § 8 Remiss - Samverkan för barns och ungas 
bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

för Samverkan för barns och ungas bästa. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn som vårdas utanför det egna hemmet ska ha rätten till bästa möjliga fysiska och 

psykiska hälsa. Genom överenskommelsen ska berörda verksamheter med 

självklarhet samarbeta och samordna insatser till alla placerade barn och ungdomar. 

Åmåls kommun har med två socialsekreterare deltagit i arbetsgruppen som arbetat 

fram förslaget. Socialtjänsten har tagit del av överenskommelsen om samverkan för 

barns och ungas bästa och är positiva till förslaget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020 från verksamhetschef IFO Berith Sletten 

- Förslag till överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen för Samverkan för barns och ungas bästa, remissversion daterad 1 

november 2019 

- Missiv från VästKom/VGR daterad 1 november 2019 

- Protokollsutdrag VAN AU § 14 daterad 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

VästKom: gunilla.bothen@vastkom.se 

__________  
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Dnr VAN 2019/244 

VAN § 9 Remiss: Handlingsplan för 
suicidprevention Västra Götalandsregionen 2020-
2025. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta handlingsplanen för 

suicidprevention 2020-2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 

och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 

regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 

inkluderas. 

Länsgemensam styrgrupp för psykisk hälsa har ställt sig bakom handlingsplanen och 

politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslag till handlingsplan sänds 

på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt 

berörda intresseorganisationer.  

Åmåls kommun antog 2018 Västra Götalands handlingsplan för psykisk hälsa 

gällande åren 2018-2020. Åmåls kommun har inom och över förvaltningsgränser 

aktivt arbetat med planen och dess mål.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020 från verksamhetschef IFO Berith Sletten 

- Missiv från VästKom/Västra Götalandsregionen daterad 1 november 2019 

- Förslag till Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

- Protokollsutdrag VAN AU § 15 daterad 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

Fyrbodals kommunalförbund: kansli@fyrbodal.se 

__________  
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Dnr VAN 2020/23 

VAN § 10 Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen avseende Kvalitets- 

och patientsäkerhetsberättelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har under året arbetat med de mål och övergripande strategier som 

finns angivna i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen andra kapitel. 

Åtgärder/förhållningssätt för att öka kvalitet och patientsäkerheten har bland annat 

varit: 

- Ett väl utvecklat arbetssätt som bygger på samverkan i dialog. Exempel på detta är 

samverkan vid utskrivning från sjukhus, närsjukvårdsgrupp, första linjen psykisk 

hälsa, ungdoms- och vuxencentralen, psykisk ohälsa - IFO och äldreomsorg, 

försörjningsstöd i samverkan med IFO. 

- Fördjupande kunskaper i personcentrerat arbetssätt bland annat genom studiecirklar 

i ämnet och implementering av strukturerad dokumentation, Individens Behov i 

Centrum (IBIC). 

- Utveckling av samarbetet vid utskrivning från sjukhus. En arbetsgrupp med 

representanter från både kommunen och primärvården har arbetat med säker hemgång 

från sjukhus. Webbmöten genomförs numera flera gånger i veckan med 

representanter från respektive vårdgivare. 

- Processkartläggning korttiden Ekbacken. 

- Digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter har införts samt loggningsbara 

läkemedelsskåp. 

- Arbete och etiska avvägningar enligt Strategi för välfärdsteknik samt tillhörande 

handlingsplan. 

- Utbildningsdag i Välfärdsteknik för all personal i förvaltningen, studiebesök och 

omvärldsbevakning. 

Beslutsunderlag 

- Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse 2019 med bilaga 

__________  
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VAN § 11 Verksamhetspresentation: familjerätts- 
och familjehemsenhet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redogörelsen och noterar 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet Anna Agdur 

tillsammans med familjerättssekreterare Simone Geerts och familjehemssekreterare 

Dan-Inge Johansson presenterar enhetens verksamheter, utmaningar och 

framtidssatsningar. 

Enheten servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner 

och är placerad i Åmål. Där jobbar 3 familjerättssekreterare och 4 

familjehemssekreterare samt 1 enhetschef. 

Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar, adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är 

samtal som erbjuds separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring 

gemensamma barn, t ex var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut. Föräldrarna 

har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vad de kommit överens om, 

om de så önskar. 

 

Familjehemssekreterarna har som uppgift att tillhandahålla familjehem och 

kontaktfamiljer åt de berörda kommunerna. Som familjehem har man som uppgift att 

ta emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Som 

kontaktfamilj tar man emot ett barn mer sällan, kanske ett eller ett par veckoslut per 

månad. De familjehem som får uppdrag via denna enhet erbjuds utbildning och 

regelbunden handledning. 

__________  
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Dnr VAN 2020/10 

VAN § 12 Information: attestpliktiga 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen om förvaltningens 

attestregister per den 1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden informeras om de beslutsattestanter 

som förvaltningschefen har utsett, detta vid förändring men minst en gång per år. 

Detta skedde senast den 9 januari 2019 (VAN §7). 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden informeras om förvaltningens attestregister 

per den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 9 januari 2020 

- Bilaga attestregister 2020 Välfärds och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/375 

VAN § 13 Information: indexuppräkning arvoden 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar indexuppräkningen för arvoden 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns arvoden för förtroendevalda följer utvecklingen av 

riksdagsledamöternas arvode i enlighet med Åmåls kommuns arvodesreglemente. 

Riksdagsledamöternas arvode räknas upp varje år och storleken på höjningen beslutas 

av Riksdagens arvodesnämnd. Höjningen är på 2,24 % och är därmed i linje med det 

så kallade ”industrimärket”, vilket är normerande för alla löneökningar i Sverige. 

En indexuppräkning har gjorts för arvoden för förtroendevalda i Åmåls kommun 

under perioden 1 januari – 31 december 2020, vilket redovisas i beloppsbilagan. 

Beslutsunderlag 

- Beloppsbilaga 2020 till arvodesreglemente för Åmåls kommun 

__________  
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VAN § 14 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) informerar nämnden om ett brev som skickats från en volontär till 

flera tjänstemän och politiska företrädare.  

Jan-Erik Samuelsson informerar om att arbetet med bokslut pågår men att resultatet 

ser bättre ut än beräknat för nämndens verksamheter. En komplett ekonomisk 

årsrapport kommer att redovisas för nämnden i februari. 

__________  
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VAN § 15 Rapportering av delegeringsbeslut 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Bistånd för perioden 1 till 31 december 2019 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 december 2019 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 31 december 2019 

4. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 december 2019 

5. Barn och familj för perioden 1 till 31 december 2019 

6. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 december 2019 

__________  
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VAN § 16 Rapportering av domar 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 18 oktober 2019 gällande vård 

enligt LVU. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 29 oktober 2019 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 5 november 2019 gällande vård 

enligt LVU. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 13 november 2019 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 22 november 2019 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 22 november 2019 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 25 november 2019 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterad 9 december 2019 gällande ekonomiskt 

bistånd. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 12 december 2019 gällande vård 

enligt LVU. 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 13 december 2019 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen. 

- Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen daterad 17 december 2019 gällande vård 

enligt LVU. 

- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterad 23 december 2019 gällande 

omhändertagande enligt LVU. 

__________ 


