
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

 2020-03-26 VAN 2019/220 1 (21) 
 

 

 

Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 36–52 
 Pierre Carroz 
  
  
Ordförande  

 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  

 Anne Kaye 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-26 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KF-salen kl. 08:30 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Johan Bengtsson (M), 2.e vice ordförande 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Anne Sörqvist (C) 

  
Ersättare Ulla Pettersson (S) 

Mariann Pettersen (S) 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-26  2 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Kenneth Bramberg, tillförordnad förvaltningschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Eva Larsson, controller, §§ 36-38 

Berith Sletten, verksamhetschef IFO, §§ 40, del av 45 

Inger Bergh, verksamhetsutvecklare, § 46 

Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, § 45 

Joacim Dahlman, enhetschef, §§ 47-49 

Per Lundin, tillförordnad verksamhetschef, verksamhet arbete och vuxnas 

lärande, §§ 47-49 

Sarah Isgren, nämndsekreterare 

Daniel Berglöv, tillståndshandläggare, §§ 42-43 

Jeanette Krafft, tillståndshandläggare, §§ 42-43 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sköterska, §§ 44-46 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-26  3 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

VAN § 36 Val av justerare 4 

VAN § 37 Godkännande av ärendelista 4 

VAN § 38 Ekonomisk månadsuppföljning 5 

VAN § 39 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4, 2019 6 

VAN § 40 Rapport Ungdomsmottagning 2019 7 

VAN § 41 Yrkande om skadestånd 8 

VAN § 42 Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror, Berjoana 9 

VAN § 43 Tillfälliga lättnader av tillsynsavgifter 11 

VAN § 44 Remiss: Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell plan 12 

VAN § 45 Lägesuppdatering Corona 14 

VAN § 46 Framtidens vårdsinformationsmiljöer FVM 15 

VAN § 47 Inrättande av fixartjänst 16 

VAN § 48 Utvecklingsjobb Åmål och extratjänster: förändrade förutsättningar 17 

VAN § 49 Återrapportering arbetsmarknadsinsatser 18 

VAN § 50 Information/meddelande 19 

VAN § 51 Rapportering av delegeringsbeslut 20 

VAN § 52 Rapportering av domar 21 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-26  4 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

VAN § 36 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anne Kaye (SD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
 

 

VAN § 37 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande tillägg: 

- Yrkande om skadestånd 

- Tillfälliga lättnader av tillsynsavgifter 

__________  
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Dnr VAN 2020/44 

VAN § 38 Ekonomisk månadsuppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i rapporten 

Ekonomisk prognos februari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter februari 

månad på -1 900 tusen kronor (tkr). 

Det prognostiserade underskottet hänförs främst till kostnader avseende 

försörjningsstöd. Ökningen kan främst härledas till personer som efter avslutad 

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 kom under år 2019 att avsluta etableringsuppdraget och då 

övergick ansvaret till kommunen. Arbetet med att förbereda och skapa 

förutsättningar för personer med försörjningsstöd till egen försörjning 

intensifieras och är en av kommunens viktigaste uppgifter. 

Det prognostiserade underskottet gällande korttidens verksamhet hänförs till en 

normal bemanning baserad på 21 korttidsplatser då verksamheten varit hårt 

belastad. Underskottet för korttiden finansieras till viss del med statsbidrag och 

har därefter prognostiseras till -700 tkr. 

Oron för coronavirusets spridning har inneburit en hög belastning på 

förvaltningens samlade resurser samt på förvaltningens krisberedskap och 

krishantering. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att kunna hantera 

konsekvenserna av coronaviruset. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos februari 2020 

- Nyckeltal februari 2020 

__________  
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Dnr VAN 2019/84 

VAN § 39 Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 4, 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 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 fjärde kvartalet 2019 rapporterades 14 beslut, 12 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS. Nio av SoL besluten är nu verkställda.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2020 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr VAN 2020/39 

VAN § 40 Rapport Ungdomsmottagning 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en ungdomsmottagning i varje kommun i Västra Götaland som samlar 

flera olika yrkeskategorier: barnmorska, kurator, allmänläkare, sjuksköterska, 

ibland gynekolog och psykolog. Man kan vända sig till ungdomsmottagningen 

om man behöver hjälp, råd, stöd och lättare behandling vid sociala problem och 

psykisk ohälsa. Man kan också komma dit för frågor om sexualitet och om 

kroppen. 

Rapporten Ungdomsmottagningen Åmål 2019 innehåller en uppföljning av 

vårdöverenskommelsen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden samt 

verksamhetsberättelsen 2019 för mottagningen i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Rapport Ungdomsmottagningen Åmål 2019 

__________  
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Dnr KS 2020/128 

VAN § 41 Yrkande om skadestånd 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

__________  
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Dnr VAN 2020/12 

VAN § 42 Ansökan om tillstånd att sälja 
tobaksvaror, Berjoana 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar, med 12 månaders prövotid, 

Berjoana HB, 969784–3077, tillstånd att på Berjoana, Torggatan 1, i Åmål under 

denna tid bedriva detaljhandel med tobaksvaror. När prövotiden löpt ut utan 

anmärkning, fattas beslut om stadigvarande tobakstillstånd av handläggare på 

delegation. 

Sammanfattning av ärendet 

Berjoana HB 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. 

Bolaget bedriver handel med tobak och livsmedel. Bolaget har tidigare bedrivit 

anmäld tobaksförsäljning enligt den äldre tobakslagen utan anmärkningar. 

Bolagets ekonomiska förhållanden har redovisats utan anmärkningar. Även 

närliggande verksamhet i Mellerud har genom kreditupplysning granskats utan 

anmärkning. Remisser och begäran om yttrande har i ärendet skickats till 

Polismyndigheten och Skatteverket. 

Polismyndigheten inkom med yttrande och avslog ansökan då en delägare var 

dömd för narkotikabrott. När detta uppdagades gjorde tillståndsenheten en 

tilläggsutredning och yrkade på avslag, vilket kommunicerades med sökanden 

den 24 januari 2020. Den 27 januari meddelade sökanden att delägaren hade slutat 

i företaget cirka tre veckor tidigare, bolagsändringen hade inte meddelats till 

tillståndsenheten. För att säkerställa att detta inte var figurerad fakta begärde 

tillståndsenheten in registerutdrag från bolagsverket. Registreringsbevisen styrker 

berättelsen att delägaren slutat innan tillståndsenheten kommunicerade 

informationen om kriminell aktivitet och hinder mot att bevilja tobakstillstånd. 

Den nya delägaren har kontrollerats hos Polisen utan anmärkning. 

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 redovisat hur verksamheten har finansierats på ett tydligt sätt. 

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 
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ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. Då bolagsändringar enligt lag 

måste meddelas samt på grund av övriga händelser föreslår tillståndsenheten 12 

månaders prövotid gällande sökt tobakstillstånd. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 14 februari 2020 från tillståndshandläggare Daniel Berglöv 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-26  11 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 43 Tillfälliga lättnader av tillsynsavgifter 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att bevaka 

frågan om avgiftslättnader för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och 

tobakslagen samt för receptfria läkemedel. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin har Åmåls 

kommun kommit ut med en avsiktsförklaring om ett åtgärdspaket för att hjälpa 

företagare och kommunmedborgare. Bland andra åtgärder avser kommunen att 

underlätta för småföretagen genom att ta bort tillsynsavgifterna under 2020. 

Avgifter som tas bort är tillsynsavgift för miljötillsyn, livsmedelshantering, 

utskänkningstillstånd och för försäljning av öl, tobak och exempelvis mediciner. 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet handlägger serveringstillstånd för 

alkoholdrycker, tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning samt ansvarar för kontroll 

av försäljning av receptfria läkemedel, på uppdrag av välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. Tillståndshandläggare Daniel Berglöv och Jeanette 

Krafft efterlyser information kring åtgärdspaketet och diskuterar med nämnden 

möjliga konsekvenser vid borttagningen av de olika avgifter som ingår i deras 

verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

__________  
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Dnr VAN 2020/28 

VAN § 44 Remiss: Revidering av Riktlinje för 
Samordnad individuell plan 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom remissversion 

2020-01-30 med huvudsakliga ändringar i Riktlinje för Samordnad individuell 

plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den Samordnade individuella planen (SIP) regleras i socialtjänstlagen, SoL 2 kap. 

7§ och i Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4§. Kommunen ska tillsammans med 

regionen upprätta en individuell plan, när den enskilde har behov av insatser både 

från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Planen ska upprättas om 

kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina 

behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet 

med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

Planen ska om möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 

ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilde 

inte motsätter sig det (lag 2019:909). 

Den Samordnade individuella planen enligt Lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård (lag 2017:612) ska genomföras av representanter 

för de enheter som ansvarar för insatserna om patienten efter utskrivning behöver 

insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst samt i övrigt följa gällande lagstiftning. 

De huvudsakliga förslag som föreligger i den reviderade riktlinjen för Samordnad 

individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

(remissversion 2020-01-30) är följande: 

·         SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns insatser från 

båda huvudmännen och den enskilde samtycker. Detta anpassar tydligare 

riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård. 

·         Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort, vilket ger bland 

annat en ökad samsyn och ett förtydligande av SIP processen. 

·         Skrivningen om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är 

känd i verksamheten skapar ett tydligare ansvarstagande och följsamhet till SIP 

processen. 

·         SIP processen ska genomföras i gällande IT-system. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020 från MAS Anna-Karin Lindblom och 

tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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- Riktlinje för SIP för kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen, remissversion daterad 30 januari 2020 med bilagor 

Beslutet skickas till 

Västkom:  info@vastkom.se 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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VAN § 45 Lägesuppdatering Corona 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och tackar alla 

anställda inom förvaltningen för allt bra arbete som genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansvarig sköterska Anna-Karin Lindblom och tillförordnad 

verksamhetschef Kenneth Bramberg redogör för läget inom förvaltningen 

gällande coronapandemin. Situationen är under kontroll och utvecklingen följs 

noggrant. Intern och extern samverkan har utvecklats och fungerar mycket bra, 

exempelvis med Frivilliga Resursgruppen FRG. Förvaltningen följer även hur 

externa utförare av insatser arbetar med frågan.  

Verksamhetscheferna Berith Sletten, Marco Niemelä och Per Lundin informerar 

om coronaläget på sina respektive verksamheter. 

Sammanfattningsvis är situationen än så länge god och det finns bra 

förutsättningar för snabba och välgrundade beslut. 

__________  
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VAN § 46 Framtidens vårdsinformationsmiljöer 
FVM 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden informerades i september 2019 (VAN § 

143, 2019-09-26) om Framtidens vårdinformationsmiljöer, Västra 

Götalandsregionens digitaliseringssatsning för att utveckla en hållbar och modern 

vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav från såväl invånare som 

verksamhet i nutid och framtid. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom och 

verksamhetsutvecklare Inger Bergh informerar nämnden om hur arbetet 

fortskrider med projektet. 

I samband med att VGR skulle inleda upphandling av FVM år 2016 fick 

kommunerna i Västra Götaland möjlighet att teckna sig för tre optioner; option 1 

informationsöverföring, option 2 elevhälsojournal och option 3 hälso- och 

sjukvårdsjournal. Åmåls kommun valde att teckna sig för option 1. Option 1 ska 

underlätta samverkan mellan olika aktörer, göra det enklare för invånare, patienter 

och anhöriga att vara delaktiga samt bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra 

verksamhetsöverskridande processer. Upphandlingen vanns av Cerner Sverige 

AB med sitt system Millenium. Med Millenium tillkommer flera funktioner som 

inte finns i SAMSA, till exempel koppling till barnhälsovård, läkemedelslista, 

funktionaliteter för brukaren, hantering av samordnad individuell planering (SIP) 

med mera. Samarbetet kommer därmed att bli mer effektivt. 

Kommunen erbjuds nu att avropa sin option och avtal ska undertecknas senast 

den 30 april 2020. FVM kommer att användas av verksamheter inom välfärds- 

och arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

__________  
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Dnr VAN 2020/48 

VAN § 47 Inrättande av fixartjänst 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ger enheten för arbete och försörjning i 

uppdrag att inrätta en fixartjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Fixartjänst finns i dag i ett stort antal kommuner och innebär att äldre får hjälp 

med olika enklare hushållssysslor där risken är stor för fallolyckor, som till 

exempel att byta glödlampor, hänga upp tavlor och byta gardiner. Detta resulterar 

i färre fallolyckor och bidrar till sänkta kommunala kostnader för hemtjänst och 

korttidsvård samt till bättre hälsa och livskvalitet för de äldre i kommunen. 

Genom att införa fixartjänst som en arbetsmarknadsinsats skulle förslaget 

innebära att fler jobb skapas, och att kommunen på så sätt också kan sänka sina 

kostnader för försörjningsstöd. 

Fixartjänst kan erbjudas till kommuninvånare som är 70 år eller äldre samt till 

personer med rörelsehinder. Vi vill öka tryggheten och förebygga fallolyckor 

genom fixartjänst. 

För att inte konkurrera med privat verksamhet ska, enligt Skatteverkets regler, de 

tjänster som ska tillhandahållas ej vara kvalificerade tjänster, vilka kan omfattas 

av RUT-avdrag eller ROT-avdrag. 

Fixartjänst skall därför inte utföra tjänster som hemtjänsten har ansvar att utföra 

eller tjänster som kräver behörighet. Individen som anlitar fixartjänst måste själv 

köpa in det material som behövs. Fixartjänst skall vara gratis och det krävs ingen 

biståndsbedömning. 

Fixartjänst kan erbjudas gratis då fixartjänst även kan användas av våra 

kommunala verksamheter som kan få hjälp med olika saker, som till exempel flytt 

av kontorsmöbler, enklare monteringsuppgifter, sätta upp hyllor, etc. Av de 

kommunala verksamheterna kommer vi att ta ut en kostnad för beställande enhet 

med samma prisbild som vi använder oss av i yttrehemtjänst. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2020 från enhetschef Joacim Dahlman 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Joacim Dahlman 

Tf verksamhetschef Per Lundin 

__________  
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Dnr VAN 2019/180 

VAN § 48 Utvecklingsjobb Åmål och 
extratjänster: förändrade förutsättningar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omdisponera medel från 

extratjänster till Utvecklingsjobb Åmål samt begränsa antalet anställda till 80 

personer. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om att det inte är möjligt att kombinera en subventionerad anställning 

från Arbetsförmedlingen med sänkt arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa, 

förändrar förutsättningarna och den planering som ligger sedan tidigare gällande 

extratjänster och Utvecklingsjobb Åmål. 

Då antalet extratjänster inte har gått att anställa enligt plan på grund av att färre 

personer än planerat är berättigade subventioneringen från Arbetsförmedlingen 

finns medel kvar i budget för insatsen ”extratjänster”. Dessa medel vill 

förvaltningen omdisponera till Utvecklingsjobb Åmål samt tidigarelägga starten 

av nystartsjobb i Utvecklingsjobb Åmål. 

Efter ny budget beräknad på befintlig budgetram efter omdisponering konstaterar 

förvaltningen att enbart 80 personer kan anställas istället för 100 personer enligt 

grundbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2020 från tillförordnad verksamhetschef Per 

Lundin 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Tf verksamhetschef Per Lundin 

Enhetschef Joacim Dahlman 

Ekonomienheten 

__________  
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VAN § 49 Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad verksamhetschef Per Lundin och enhetschef Joacim Dahlman 

uppdaterar nämnden om pågående arbetsmarknadsinsatser. 

Projekten Utvecklingsjobb Åmål och Extratjänster anpassas till förändrade 

förutsättningar (VAN § 48, 2020-03-26). 

Uppstart av AMIF-projektet är planerat att ske den 1 april 2020. Fokus kommer 

inledningsvis ligga på att lösa en del praktiska detaljer och utveckla samverkan. 

__________  
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VAN § 50 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ingen övrig information att rapportera. 

__________  
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VAN § 51 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 29 februari 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 29 februari 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 29 februari 2020 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 29 februari 2020 

5. Barn och familj för perioden 1 till 29 februari 2020 

6. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 29 februari 2020 

7. Alkohol/tobak för perioden 1 till 29 februari 2020 

8. Ordförandebeslut daterat 2020-03-12, VAN 2020/52 

__________  
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VAN § 52 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 20 februari 2020 gällande 

dagligverksamhet enligt LSS, mål nummer 1139-20. 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 2 mars 2020 gällande beredande av 

vård av unga, mål nummer 7065-19. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 19 mars 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 2345-20. 

__________ 


