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VAN § 17 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Lotta Robertsson Harén (MP) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 18 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendet Tillägg i delegeringsreglemente: söka statsbidrag läggs till ärendelistan, som 

därmed godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2020/24 

VAN § 19 Information: Brukarundersökning IFO 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redovisningen och noterar 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten presenterar resultatet av brukarundersökningar 

2019 på Familjecentralen, ungdom- och vuxencentralen samt socialpsykiatrin i Åmåls 

kommun. 

Brukarundersökningarna är ett nationellt verktyg inom individ- och familjeomsorgen 

framtaget av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Resultatet används i 

verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. 

__________  
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Dnr VAN 2020/25 

VAN § 20 Verksamhetsberättelse 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2019 

och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen är en viktig del i välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 

kvalitet- och uppföljningsarbete. I verksamhetsberättelsen för år 2019 beskrivs 

välfärds- och arbetsmarknadsnämndens grunduppdrag, viktiga händelser under året 

samt nyckeltal. Det ekonomiska utfallet beskrivs närmare i det ekonomiska årsrapport 

(VAN § 21, 2020-02-20). 

De av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutade inriktningsmålen för år 2019 

har följts upp. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar verksamhetsberättelsen 2019. 

Diskussion förs om måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga Verksamhetsberättelse välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

__________  
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Dnr VAN 2020/26 

VAN § 21 Ekonomisk årsrapport 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ekonomisk årsrapport för 2019 och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för 2019 beskrivs välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 

uppdrag, viktiga händelser under året samt mål- och resultatuppföljning. En 

beskrivning över det preliminära ekonomiska utfallet sammanställs i denna ekonomiska 

årsrapport för 2019. 

Redovisade nettokostnader för 2019 uppgår till 372 606 tusen kronor (tkr) att jämföras 

med årsbudget på 369 728 tkr. Avvikelse mot budget blev – 2 878 tkr, vilket är en 

avvikelse på 0,8%. 

Investeringar uppgår till 2 192 tkr att jämföras med en investeringsbudget på 3 540 tkr. 

Avvikelse mot budget blev 1 348 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga ekonomisk årsrapport 2019 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2020/34 

VAN § 22 Slutredovisning investeringskalkyl 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutredovisning av 2019 års 

investering överstigande tio prisbasbelopp avseende följande investeringsprojekt 

 Inventarier demenscentrum 

Sammanfattning av ärendet 

Vid slutredovisningen ska en beskrivning av projektet göras vad gäller bakgrund, syfte 

och nytta med investeringen (kvalitet, säkerhet, effektivitet och/eller efterfrågan) samt 

kommentarer till utfallet. Även effekter som inte kan kostnadsberäknas ska beskrivas 

I bilaga beskrivs slutredovisning för 2019 års investering överstigande tio basbelopp. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter hade under 2019 ett 

investeringsprojekt som uppfyllde detta krav. 

Verksamhet Investering Beskrivning Budget, tkr 

Äldreomsorg Inventarier 

demenscentrum 

Inventarier (möbler till 

allmänna utrymmen, 

hjälpmedel och 

välfärdsteknik till både 

ordinarie och särskilt 

boende 

850 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga slutkalkyl investering demenscentrum 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2020/27 

VAN § 23 Tilläggsbudget investering 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tilläggsbudget avseende investering från 2019 års budget överförd till 2020. 

 Bilpool renovering tvätthall 

 E-hälsa, välfärdsteknik 

 Möbler/inventarier demenscentrum 

 Tekniska hjälpmedel 

 Välfärdsteknik LSS-kortis 

 Maskiner/verktyg till bilpool 

Totalt 602 tusen kronor (tkr). 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn göras 

av samtliga budgeterade men ej genomförda investeringar. 

De enheter som haft behov av att äska medel för tilläggsbudget har motiverat varför 

man önskar flytta mig sig outnyttjade investeringsmedel från 2019 till 2020. Totalt 

föreslås en tilläggsbudgetering på 602 tkr. 

Sammanställning över investeringsbehov och motiveringar presenteras i bilaga 

”tilläggsbudget investeringar 2020”. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga: Tilläggsbudget investeringar 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2020/10 

VAN § 24 Information revidering attestregister 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

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. 

På grund av en omorganisation inom avdelning individ- och familjeomsorg har 

attestregistret uppdaterats. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden informeras om 

förvaltningens attestregister per den 1 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga attestregister 2020 Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2020/11 

VAN § 25 Internkontrollplan 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för år 2020. 

Följande processer/rutiner ska följas upp: 

 Kontroll av statsbidrag 

 Uppföljning av hemtjänstbeslut SoL 

 Granskning av beslutsunderlag ekonomiskt bistånd 

 Dataskyddsförordningen GDPR 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den 

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

kontrollsystemet. 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg presenterar förvaltningens förslag till 

internkontrollplan 2002. Diskussion förs kring de utvalda processerna/rutinerna som 

ska följas upp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 14 feb 

2020. 

Bilaga internkontrollplan 2020, välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

  

__________  
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Dnr VAN 2019/13 

VAN § 26 Tillägg i delegeringsreglemente: söka 
statsbidrag 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegera rätten att söka statsbidrag 

till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom välfärds- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden avgörs dagligen ett 

stort antal ärenden. Av praktiska skäl måste beslutanderätten i många frågor överlåtas. 

Socialstyrelsen har infört en e-tjänst för att söka eller rekvirera statsbidrag. För att 

kunna använda e-tjänsten måste organisationen ha ett godkänt ombud, vilket kan 

regleras i delegeringsreglementet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2020/16 

VAN § 27 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Eurocash Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Eurocash Food AB, 556503–6141, 

tillstånd att på Eurocach, Fågelmyrsgatan 5, 66234 Åmål, tillsvidare bedriva 

detaljhandel med tobaksvaror. 

Sammanfattning av ärendet 

Eurocash Food AB har ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) att sälja tobak vid ovan rubricerat försäljningsställe. 

Tobakstillståndet är avsett att gälla året runt tills vidare. 

Bolaget bedriver livsmedelshandel med ett brett sortiment. Utöver tobaksförsäljning 

har butiken även anmält försäljning av folköl. Bolaget har tidigare bedrivit anmäld 

tobaksförsäljning enligt den äldre tobakslagen utan anmärkningar. 

Ägarförhållanden har redovisats och personer med betydande inflytande har 

lämplighetsprövats. Bolagets ekonomiska förhållanden har kontrollerats utan 

anmärkning. Bolaget har lämnat in 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. 

Tillståndsenhetens uppfattning är att sökande uppfyller lagen om tobak och liknande 

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

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 17 januari 2020 från tillståndshandläggare Daniel Berglöv 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2019/13 

VAN § 28 Ändring i delegeringsreglemente 
Alkohol/tobak 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdatera delegeringsreglementet 

enligt bifogat förslag avseende: 

1. Tobakslagen (LTLP 2018:2088) 

2. Alkohollagen (2010:1622)  

3. Lagen om receptfria läkemedel (2009:730) 

Beslutet gäller endast om samtliga sex kommuner i samverkansområdet godkänner 

förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom delegationsbeslut enligt gamla tobakslagen och lagen om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare inte längre är gällande, behöver delegeringsreglementet uppdateras 

utifrån nya tobakslagen (LTPT 2018:2088). 

Det har också kommit önskemål från samverkande kommuner att även delegera 

beslutsrätten för tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) vid gynnande beslut om det 

inte finns några oklarheter. 

Slutligen föreligger behovet av att reglera delegation enligt lagen om receptfria 

läkemedel (2009:730), då ansvaret för tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel 

lyftes från miljöenheten till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden vid senaste 

revidering av nämndernas reglemente i Åmåls kommun. 

Utifrån ovanstående har Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet lämnat ett 

förslag till revidering av delegeringsreglemente. Då det finns ett samarbete med alla 

Dalslandskommuner samt Säffle är det viktigt för alkohol/ tobakshandläggarna att det 

är samma regler som gäller i alla kommuner för att underlätta sitt arbete och för 

krögarna/ handlarna om likhetsprincipen över kommungränserna. Vid avslag på detta 

förslag till revidering av delegeringsreglemente i någon av kommunerna kommer ett 

nytt förslag tas fram. 

Beslutsunderlag 

- Förslag delegationsordning för Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2020/18 

VAN § 29 Verksamhetsberättelse 2019 Alkohol- 
och tobaksenheten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2019 för 

alkohol- och tobaksenheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet har lämnat in en inriktning och 

verksamhetsberättelse för arbetet med tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och 

tobakslagen 2019. 

Målsättningen för tillsynsarbetet inom alkohol- och tobak är att etablera ett gott 

samarbete mellan tillståndsenheten och tillståndshavare. Bådas intresse bör 

sammanfalla i att man vill: 

- ha en god ordning på servering/försäljningsstället 

- att underåriga inte kommer åt alkoholdrycker, tobaksvaror eller liknande produkter 

- att alkohol- och tobakslagens bestämmelse följs 

Alkohol- och tobaksenhetens uppgift är att i första hand vägleda tillståndshavarna och 

kontrollera att reglerna följs. Särskilt fokus ska ligga på att förhindra uppkomst av 

skador och att vara ett skydd för ungdomar. 

I Åmåls kommun finns 24 serveringsställen och 13 försäljningsställen för tobak, folköl 

e-cigaretter och receptfria läkemedel. 

Under 2019 har det beviljats i Åmåls kommun: 

- Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten 11 stycken 

- Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten 12 stycken 

- Stadigvarande tobakstillstånd, 8 stycken 

- Övriga tillstånd/förändringar 6 stycken 

- Återkallelse och avskrivningar 0 stycken. 

Under året gjordes 28 stycken yttre tillsynsbesök på serveringsställena och 23 stycken 

inre tillsyn i Åmåls kommun. På tobak/folköl gjordes det 14 stycken tillsynsbesök i 

Åmål. Kontrollköp gjordes det 11 stycken i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenheten 

- Bilagan Inriktning och verksamhetsberättelse 2019 för Alkohol- och tobaksenheten 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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VAN § 30 Nedläggning av faderskapsutredning 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

__________  
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Dnr VAN 2020/22 

VAN § 31 Avtal om samverkande sjukvård 2020-
2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna avtal om Samverkande 

sjukvård i Åmåls kommun 2020-2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet gäller insatser inom den samverkande sjukvården i Åmåls kommun. I den 

samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, 

1177/Vårdguiden, ambulanssjukvården, MÄVA och övrig länssjukvård. Det 

gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan i sjukvården, för att skapa 

ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa 

sätt. 

Åtagandet avser full medverkan i en utökad samverkan enligt det koncept som 

utvecklas i Fyrbodal. Kommunens åtagande i samverkande sjukvård innehåller följande 

delar:  

 Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan få uppdrag att utföra 

tillfälliga insatser hos kommuninvånare (≥ 18 år) som inte har kommunal 

hälso- och sjukvård på uppdrag av 1177/Vårdguiden, MÄVA, 

ambulanssjukvården, hemtjänst eller vårdcentral  

 IVPA (I Väntan På Ambulans). Om SOS-Alarm bedömer att vänteperioden till 

närmast tillgängliga ambulans blir betydande, kan sjuksköterska från 

kommunen larmas ut samtidigt som ambulansen för att snabbare kunna ge 

vård. Sjuksköterska från kommunen får, efter särskild utbildning, utföra 

medicinsk behandling vid IVPA uppdrag. 

 Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan ge assistansuppdrag till 

ambulanssjukvården genom att ta direktkontakt för hjälp med bedömning och 

åtgärd i hemmet. Ambulanssjukvården kan, på samma sätt, ge assistansuppdrag 

till sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård.  

Åtagandet bryter inte ordinarie verksamhet och kommunens sjuksköterska har 

möjlighet att säga nej ifall det inte finns möjlighet att utföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till avtal om Samverkande sjukvård i Åmåls kommun 2020-2021 

- Tjänsteskrivelser daterad 24 januari 2020 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Beslutet skickas till 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom  

Verksamhetschefschef hemsjukvård David Engkvist 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Ben Norman 

__________  
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VAN § 32 Information pågående projekt och 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redogörelsen och noterar 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Per Lundin uppdaterar nämnden om pågående projekt och 

arbetsmarknadsinsatserna: Utvecklingsjobb Åmål/extra tjänster, AMIF-projekt In Åmål 

samt ESF-projekt Ung framtid Åmål. Rekrytering av personal pågår för projekten In 

Åmål och Ung framtid Åmål. Kartläggning fortsätter för utvecklingsjobb Åmål, 61 

personer är berättigade extra tjänster hittills och utav dem har 31 påbörjat sin 

extratjänst, varav 20 kvinnor. Arbetet med kartläggning, matchning och placering 

fortsätter. 

__________  
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VAN § 33 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

- Åmåls kommun har tilldelats 284 000 kronor inom ramen för en överenskommelse 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om äldreomsorg - teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Medlen har fördelats efter en 

fördelningsnyckel baserat på antal personer över 80 år i kommunen och ska användas 

till välfärdsteknik inom äldreomsorg. 

- Nämnden informeras om kommunens beredskap gällande coronaviruset. Kommun 

följer rekommendationer och riktlinjer från nationella och regionala myndigheter. 

Kommunen har upparbetade kontaktvägar med primärvården och har en nära 

samverkan med Smittskydd Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland och 

vårdhygienisk expertis. 

 -Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson återrapporterar om en träff i Stockholm som 

han och kommunchefen deltog i. Under mötet, initierat av SKR, diskuterades både 

arbetslösheten och arbetsförmedlingens roll. I samtalen deltog ett flertal kommuner 

som och representanter från regeringen, bland andra arbetsmarknadsministern Eva 

Nordmark. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar vidare om den pågående 

rekryteringen av en verksamhetschef för verksamheten stöd och funktion. Även 

rekrytering av en ny förvaltningschef pågår. 

__________  
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VAN § 34 Rapportering av delegeringsbeslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Bistånd för perioden 1 till 31 januari 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 januari 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 31 januari 2020 

4. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 januari 2020 

5. Barn och familj för perioden 1 till 31 januari 2020 

6. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 januari 2020 

__________  
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VAN § 35 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 31 januari 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 10 februari 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen. 

__________ 


