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VAN § 53 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Rolf Lindström (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

 

VAN § 54 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________ 
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Dnr VAN 2020/44 

VAN § 55 Ekonomisk månadsuppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i rapporten 

Ekonomisk prognos mars 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter mars 

månad på 5 900 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 är hårt belastad. 

Underskottet för korttiden finansieras till viss del med statsbidrag och har därefter 

prognostiseras till -700 tkr. 

Covid-19 utbrottet har inneburit en hög belastning på förvaltningens samlade 

resurser samt på förvaltningens krisberedskap. Förvaltningen arbetar kontinuerligt 

med att kunna hantera konsekvenserna av covid-19 utbrottet. Det är svårt att i 

framtiden förutse de ekonomiska konsekvenserna och eventuell statlig 

kompensation. 

Gällande flyktingverksamhet visar prognosen ett underskott på -6 300 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 2018 och 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 mars 2020 

- Nuläge VAN mars 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/57 

VAN § 56 Budgetförslag äskande 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningens budgetäskande för år 2021 uppgående till 14 335 

tusen kronor (tkr) och överlämnar detta till budgetutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om ny budgetprocess från och med budgetår 

2021, KF § 45 Förändrad budgetprocess inför budgetår 2021, som medför att 

nämnder och styrelse beslutar om budgetäskande, utifrån volymförändringar, 

index, effekter av tidigare fattade beslut med mera, i april månad (ej förändringar 

av verksamhetskvalitet och liknande). 

Budgetäskandet har tagit hänsyn till följande faktorer för ökade kostnader och 

minskade intäkter gällande volymförändringar som ska finansieras inom välfärds- 

och arbetsmarknadsnämndens ram: ökade volymer inom verksamheterna (4 180 

tkr), minskade statsbidrag (600 tkr), minskade migrationsmedel (8 300 tkr), 

indexuppräkning (967 tkr) och kapitaltjänstkostnader (288 tkr) med en 

totalsumma av 14 335 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 från controller Eva Larsson 

- Budgetförslag/äskande 2021 daterad 9 april 2020 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Budgetutskottet 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr VAN 2020/62 

VAN § 57 Uppföljningsrapport Samhall 2019 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga redovisad 

uppföljningsrapport 2020-03-20 rörande Samhall AB i Åmål till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun, välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett ansvar att 

årligen utföra kontroll och uppföljning av de avtalade kraven inom ramen för 

”Fritt val av utförare i hemtjänsten”. Den uppföljningsrapport som ska 

sammanställas ska rapporteras vidare till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Senaste uppföljningsrapporten är sammanställd 2019-03-15 

Samhall AB har i avtal upprättat med Åmåls kommun och dåvarande vård och 

omsorg 2011-03-25 åtagit sig att utföra insatser enligt socialtjänstlagen, SoL som 

är beslutade av kommunens biståndshandläggare och som avser serviceinsatser. 

Genom en förenklad ansökan kan avtalet förlängas genom beslut i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. En förenklad ansökan daterad 2020-02-03 har 

inkommit. Nämnden beslutade senast om att förlänga avtalet genom en så kallad 

förenklad ansökan 2019-03-28.  

Uppföljningen har genomförts i två steg. Tre brukare har telefonintervjuats 2020-

03-19 där brukarna har beslutade service insatser som utförs av Samhall AB. 

Därefter 2020-03-20 har SoL dokumentation och journaler följts upp. Vidare hur 

aktuell dokumentation förvaras. 

Intervjuer har genomförts med en ansvarig personal som genomför insatserna 

samt med ansvarig områdeschef vid Samhall AB Åmål. 

Nya regler gäller från den 1 januari 2019 beträffande kravet på tillstånd för de 

verksamheter nämnden anlitar och som omfattar även hemtjänst enligt 

socialtjänstlagen, SoL. Detta har inneburit att nämndens granskning tidigare även 

innefattat att Samhall AB i enlighet med gällande regler har ansökt om tillstånd 

hos inspektionen för vård och omsorg, IVO.  Ansökan gjordes innan den 1 mars 

2019 då övergångsbestämmelser gällde som låter ett företag fortsätta bedriva 

pågående verksamhet i väntan på beslut om tillstånd. Samhall AB har därefter i 

beslut från inspektionen för vård och omsorg IVO fått bifall gällande tillstånd. 

Bifallet har meddelats under december 2019 enligt uppgifter från inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. 

Aktuella rutiner finns i verksamheten. Även rutiner gällande Coronavirus/covid 

19. En genomgång av aktuella rutiner har skett och sker årligen samt med ny 

personal. Personal känner även till var rutinerna förvaras. De har även med sig en 

rutinpärm i bilen. Dokumentationen sker kronologiskt och löpande i akt. 

Underlaget för genomförandeplanerna redovisas. 
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Aktuella kontaktlistor till personal i hemtjänst, telefontider och aktuella 

telefonnummer till biståndshandläggare uppdateras. Vid avvikelser lämnar 

personalen över dessa till hemtjänsten i enlighet med reviderad rutin för att 

säkerställa att uppgifterna tas emot. Rutinen bedöms som godtagbar idag. 

Vid brukarintervjuerna framkom att man är mycket nöjd med Samhalls insatser. 

De äldre upplever sig bli väl bemötta och respekterade. Insatserna upplever de 

äldre vara av god kvalitet och de äldre är trygga med Samhall som utförare av 

serviceinsatserna. 

Från tidigare uppföljning 2019 framkom ett fortsatt förbättringsområde att arbeta 

med genomförandeplaner vilket kvarstår även 2020. 

 Samhalls arbete med serviceinsatser idag bygger i huvudsak på 

uppdragsbeskrivningar I en dialog med brukaren fastställs många gånger 

vad brukaren kan eller klarar själv i de olika momenten. Genom att 

upprätta en skriftlig aktuell genomförandeplan tydliggörs ett mer 

personcentrerat arbete med den enskilde brukaren. Samhall AB har vid 

årets uppföljning  upprättat genomförandeplaner i alla nya ärenden. 

Antalet genomförandeplaner i de aktuella ärendena har ökat men ett 

arbete med detta kvarstår. 

 Uppdaterade kontakt och telefonlistor (Välfärds- och arbetsmarknads 

förvaltningen samt Samhall AB) 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Samhall AB uppföljning daterad mars 2020 från tillförordnad 

förvaltningschef Kenneth Bramberg 

- Uppföljningsrapport Samhall AB daterad 20 mars 2020 från tillförordnad 

förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Samhall AB, Fredrik Heintz, Box 319, 662 27 ÅMÅL 

__________  
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Dnr VAN 2020/63 

VAN § 58 Förenklad ansökan Samhall 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Samhall AB behåller sitt 

godkännande som leverantör av hemtjänst i enlighet med den förenklade ansökan 

daterad 2020-02-03. Godkännandet gäller serviceinsatser inom hemtjänsten till ett 

angivet kapacitetstak på 500 tim./månad. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med gällande förfrågningsunderlag ska utförare av såväl omvårdnad 

som serviceinsatser inom ramen för lagen om valfrihet, LOV årligen genom den 

förenklade ansökan förbinda sig att arbeta utifrån kommunens 

förfrågningsunderlag. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg 

- Ansökan inkommen 3 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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Dnr VAN 2019/64 

VAN § 59 Revidering riktlinjer anhörigstöd 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjer daterade 2020-

04-14 gällande anhörigstöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning för hur socialtjänsten i Åmåls kommun 

ska arbeta för anhörigas rättigheter samt att bidra till ett anhörigperspektiv i det 

dagliga arbetet. Riktlinjerna ska ligga till grund för uppdraget och de insatser som 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar kommunens invånare. 

Målet med kommunens anhörigstöd är att minska belastningen för anhöriga, öka 

deras livskvalité och minska risken för egen ohälsa. Främja planering, utveckling 

och förbättring av anhörigstödet inom socialtjänsten i Åmåls kommun. 

De anhöriga ska ges verktyg för att kunna hantera och underlätta sin situation. 

Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare och längre tid 

ska erbjudas olika former av stöd. Med stöd menas olika insatser som primärt 

syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta anhörigas situation. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2020 från tillförordnad förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Förslag reviderade riktlinjer för anhörigstöd 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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Dnr VAN 2020/67 

VAN § 60 Ansökan om tillstånd att servera 
alkoholhaltiga drycker, Mosaik Steakhouse 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Erdal Ucak stadigvarande 

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

Mosaik Steakhouse, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Servering får ske i serveringslokaler samt uteservering året runt mellan kl. 11.00–

01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Erdal Ucak har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om 

att servera alkoholdrycker vid rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är 

avsett att gälla servering i serveringslokaler samt uteservering året runt mellan kl. 

11.00–01.00. 

Verksamheten skall bedrivas som lunchrestaurang och pub. Det kommer att 

serveras olika förrätter, huvudrätter och efterrätter i tillräcklig utsträckning enligt 

menyer redovisade i Alk-T. 

Sökanden har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt 

resultat och driver restaurangen Medelhavskällaren i Säffle. Tidigare har 

sökanden drivit Marco Polo restaurang i Säffle. Båda restaurangerna har skött sitt 

alkoholtillstånd utan anmärkning. 

Remissvar har inkommit från Polismyndigheten, Åmåls miljökontor, Åmåls 

räddningstjänst och Skatteverket. 

Polismyndigheten har inget att erinra avseende ansökan. Åmåls 

miljökontor meddelar att verksamheten är registrerad som livsmedelsanläggning 

och har i övrigt inget att erinra. Åmåls räddningstjänst har inget att erinra 

avseende ansökan. Skatteverket har i normalförfrågan redovisat sökandes 

ekonomi. Det finns två skatteskulder som har gått till kronofogden. Båda har efter 

kontroll hos skattemyndigheten betalats när de kommit till kronofogden. 

Att sökanden har haft skatteskulder hos kronofogden är försvårande 

omständigheter och tyder på mindre bra ekonomisk lämplighet. Dock har sökande 

visat sig vara lämplig i alla andra avseenden. 

Finansieringsplanen för Mosaik Steakhouse har kontrollerats och samtliga 

kostnader och avtal har inkommit till kommunen. Kommunen har kontrollerat 

förekomst av enskilda/allmänna mål. Den nystartade restaurangen har en 

redovisad finansiering. Då sökanden har bytt restaurang med annan, har inget 

köpekontrakt gjorts, utan man har bytt rakt av då man anser att restaurangerna har 

lika värde. 

Sökanden är sedan tidigare ägare för Marco-Polo i Säffle. Det har inte 

framkommit oegentligheter avseende alkoholserveringen på Marco-Polo, 
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Kontroll har skett om serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras 

medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa enligt 8 kap 17 § alkohollagen. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 2 april 2020 från tillståndshandläggare Daniel Berglöv 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2020/69 

VAN § 61 Slutrapport 2018-2019 Regionala 
resurscentra för våldsutsatta med särskilt 
fokus på hedersrelaterat våld och förtryck 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsernas länsrådsgrupp gav i april 2018 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

i uppdrag att ta fram en förstudie med syfte att ge riktning för utvecklandet av 

resurscentra. Förstudien avslutades i juni 2018 och utmynnade i ett antal 

rekommendationer, däribland att uppdraget skulle bedrivas i projektform i fyra 

pilotlän med varierande förutsättningar samt att det skulle knytas följeforskning 

till projektet. Rekommenderade län var Gävleborgs, Kronobergs, Norrbottens och 

Västra Götalands län. Därutöver rekommenderades att Länsstyrelsen i 

Östergötlands län skulle få i uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå och att 

målgruppen skulle avgränsas till barn och unga 13–26 år som är utsatta, eller 

riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. 

Rekommendationerna i förstudien antogs vid landshövdingemötet i augusti 2018. 

I slutrapporten belyses några områden som den nationella samordningen och 

pilotlänen, i enlighet med resultaten från följeforskningen, upplever behöver 

särskild uppmärksamhet: 

 Det krävs fortsatt nationell samordning för att säkerställa likvärdig 

utveckling av resurscentraverksamheterna, samverkan med viktiga 

aktörer på nationell nivå och spridning av fungerande och beprövade 

arbetsformer. Nationella samordningens roll, funktion och mandat 

behöver genomgå ytterligare förtydliganden så att arbetet blir mer 

effektivt och samordningen kan fungera som ett bättre stöd för pilotlänen. 

 Minsta gemensamma nämnare och nationella riktlinjer behöver utarbetas 

för att det ska gå att följa upp arbetet och säkerställa likvärdig utveckling 

av resurscentra. 

 Det behövs fortsatt förankringsarbete på lednings- och politikernivå, 

nationellt, regionalt och kommunalt, då det är en förutsättning för att 

arbetet med resurscentra ska leda till förbättringar och ett långsiktigt tänk 

i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

 Samverkan med främst skola och hälso- och sjukvård behöver förbättras. 

Det är på grund av resursbrist svårt för dem att i nuläget prioritera arbetet 

med resurscentra. Den nationella samordningen behöver samverka med 

bland andra SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att hitta 

lösningar. 
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Mot bakgrund av de iakttagelser som görs i rapporten identifierar nationella 

samordningen ett antal utvecklingsområden. 

 Det krävs stärkt samverkan mellan myndigheter genom riktade uppdrag 

kring resurscentra. 

 Resurscentrasatsningen behöver ha en långsiktig och hållbar finansiering 

för att kunna säkerställa projektets fortlevnad och utveckling. 

 Ökad tydlighet över vilket utrymme myndigheter har när det gäller att 

erbjuda öppna insatser till barn och unga utan vårdnadshavares vetskap 

och samtycke. 

Beslutsunderlag 

- Slutrapport 2018/2019 Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus 

på hedersrelaterat våld och förtryck 

__________  
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Dnr VON 2017/203 

VAN § 62 Avtalsändring skyddat boende 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

avtalsändringen för samverkansavtal Barnahus. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september 2015 beslöt socialcheferna i Fyrbodal att kommunerna, med 

hjälp av beredningsansvarige på Fyrbodals kommunalförbund, skulle ta fram ett 

underlag för ett Barnahus Fyrbodal med det befintliga barnahuset i Trollhättan 

samt de tillkommande barnahusen i Åmål och Uddevalla. 

Verksamhetens syfte är att barn som blivit utsatta för brott i form av våld 

och/eller övergrepp ska utredas på ett och samma ställe i barnanpassade lokaler. 

Barn och anhöriga ska kunna erbjudas krisstöd och behandling. Barnanpassningen 

innebär att barn i så stor utsträckning som möjligt endast ska behöva åka till en 

plats. 

Avtalet gäller från 2020-01-01 - 2022-12-31, därefter med förlängning med två år 

i taget. 

Inför 2021 har verksamheten sett över avtalet och identifierat ett behov av en 

enhetlig lösning för alla avtalskommuner. I enlighet med barnkonventionen samt 

det framtida lagförslaget om stärkt barnperspektiv i skyddat boende finns det 

behov av att utöka det skyddade boendet med en resurs, i syfte att stärka upp 

barnperspektivet. Deras bedömning, utifrån barnens situation i det skyddade 

boendet, är att det är nödvändigt med en förstärkning, som utifrån barnens bästa, 

kan arbeta för att säkerställa barnens rätt till skydd och stöd i det skyddade 

boendet. Det kommande avtalet avseende skyddat boende kommer också att 

inkludera samtalsstöd gällande krisstöd till våldsutsatta samt samtal till 

våldsutövare. 

För Åmåls kommun innebär den föreslagna avtalsändringen en merkostnad på 

152 000 kr. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

__________  
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VAN § 63 Stängning av vuxenpsykiatrisk 
öppenvårdsmottagning Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelsen 

angående stängningen av öppenpsykiatriska mottagningen i Åmål och skicka den 

till berörda inom NU-sjukvården. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om att öppenpsykiatriska mottagningen, ÖVM, i Åmåls kommun ska 

hållas stängd under perioden 2020-05-18 - 2020-08-31 har nått välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen, samverkanspartner och 

patienter/brukar i Åmåls kommun. Detta har skapat oro i flera led. 

ÖVM i Åmål har i nuläget 530 patienter inskrivna 

Anledningen till stängningen uppges vara covid-19. Orsaken är att personal inom 

ÖVM kan behövas inom intensivvården, vuxenpsykiatrins heldygnsvård eller 

inom andra belastade vårdavdelningar på NÄL. Åmåls kommun har stor respekt 

och förståelse för att personal kan komma att behövas under rådande pandemi. 

Det finns dock oro för att mottagningen inte kommer att öppnas igen den 1 

september 2020. 

Beslutsunderlag 

- Brev angående stängningen av öppenpsykiatriska mottagningen i Åmål 

Beslutet skickas till 

Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden 

Chefsöverläkare Desire Ricken 

Tf verksamhetschef och sektionschef område 1 Viktoria Skeie 

Områdeschef Rose-Marie Sandberg 

__________  
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Dnr VAN 2019/13 

VAN § 64 Tillägg i delegeringsreglemente: 
undantag från besöksförbud på särskilda 
boenden 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att verksamhetsansvarig 

verksamhetschef i det enskilda fallet får medge undantag från besöksförbudet om 

det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för 

spridning att coronaviruset är liten. Beslutet gäller tillsvidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt välfärds- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsreglemente punkt 1.8 

har nämndens ordförande rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

På rekommendation från kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden att besöksförbud råder på alla äldreboenden och 

särskilda boenden i Åmåls kommun. Besöksförbudet gäller från och med  den 12 

mars 2020. Bakgrund till beslutet är den pågående smittspridningen av covid-19. 

Regeringen beslutade därefter den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga 

landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. 

Beslutet gäller från den 1 april. 

De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver 

skyddas från viruset. Regeringen vill säkerställa att inte smittspridning sker på 

landets äldreboenden. 

Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka 

äldreboenden. Många kommuner har redan infört olika former av besöksförbud 

men regeringen införde den 30 mars en enhetlig och tydlig reglering för hela 

landet. 

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda 

fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som 

motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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VAN § 65 Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad verksamhetschef Per Lundin uppdaterar nämnden om pågående 

arbetsmarknadsinsatser. 

Projektet Utvecklingsjobb Åmål har tidigarelagts. Kollektivavtalet planeras att 

vara klart den 1 maj. På grund av corona-epidemin blir det eventuellt ett lägre 

antal till att börja med. Från och med maj månad kommer personer att anställas 

med nystartsjobb. De som är anställda med extrajobb övergår från och med 

september. Vidare informerar Per Lundin om att det är svårt att se det ekonomiska 

utfallet i nuläget utifrån ett ökat inflöde på ekonomiskt bistånd och en släpning av 

rekvirering av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. 

Projektet In Åmål (AMIF) har kommit igång och projektorganisationen är på 

plats. Lokaler är upphandlade. Styrgruppen är vald men ännu inte sammankallad 

på grund av corona. Upphandlingen gällande extern utvärderare har bliivit 

fördröjd och är i och med detta inte klar. 

Ungdomsutbytesprojektet Diversity Identity Youth - Do It Yourself, kommer inte 

att genomföras. Det är inställt på grund av corona.   

Fixartjänst kan starta upp. Den nya lokalen på Snäppan är klar den 1 maj. I och 

med corona-epidemin utförs inledningsvis endast tjänster internt. 

Returenbutiken är fortsatt stängd fram till och med 15 maj 2020 på grund 

av corona. Efter detta tas nytt beslut. 

__________  
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Dnr VAN 2020/35 

VAN § 66 Lex Sarah, stöd och funktion, 200124 

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 24 januari 2020 gällande en händelse 

inom verksamheten för stöd och service. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef som finner att det är allvarligt att en brukare inte tar emot stöd 

som denne har både rätt till och är i behov av, men inte så allvarligt att det 

föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 24 januari 2020 

- Lex Sarah utredning daterad 23 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

__________  
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Dnr VAN 2019/198 

VAN § 67 Lex Sarah, stöd och funktion, 191108 

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 8 november 2019 gällande en händelse 

inom verksamheten för stöd och funktion. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef som ser allvarligt på personalens bemötande, men bedömer inte 

att rapporten föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Enhetschef och personal kommer att arbeta med arbetssätt och rutiner utifrån 

brukarens genomförandeplan på verksamhetsmöten. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 8 november 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 24 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

__________  
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Dnr VAN 2019/240 

VAN § 68 Lex Sarah, stöd och funktion, 191120 

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 28 november 2019 gällande en händelse 

inom verksamheten för stöd och service. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef som ser allvarligt på personalens bemötande, men bedömer inte 

att rapporten föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 28 november 2019 

- Lex Sarah utredning daterad 22 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

__________  
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Dnr VAN 2020/61 

VAN § 69 Lex Sarah, stöd och funktion, 200331 

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 31 mars 2020 gällande en händelse inom 

verksamheten för stöd och funktion. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef. Händelsen ses som allvarlig men föranleder inte en anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utifrån att enhetschef vidtagit kraftfulla 

åtgärder. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 31 mars 2020 

- Lex Sarah utredning daterad 1 april 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

__________  
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VAN § 70 Lägesrapport Corona 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för läget inom 

förvaltningen gällande covid-19. Situationen är fortsatt under kontroll. Det råder 

trygghet i förvaltningen med fokus på hygien och skyddsutrustning, 

personalförsörjning, minimibemanning och semesterplanering. Förvaltningen 

förbereder och arbetar med olika scenarier för möjliga tillvägagångssätt 

om kommunen drabbas av covid-19. Centrala ledningsgruppen undersöker 

möjligheter för att vid behov kunna frigöra resurser inom kommunen. 

__________  
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VAN § 71 Möjlighet till distansmöten för 
nämnder och styrelse i Åmåls kommun 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ledamöter som närvarar 

digitalt på nämndens sammanträden inte deltar i beslut av sekretessärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med beslut KF § 41 Möjlighet till distansmöten för nämnder och 

styrelse i Åmåls kommun, får nämnden, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  

I tjänsteskrivelsen som medföljer KF § 41 står, gällande ärenden med sekretess, 

att deltagande på distans inte bör medges vid sammanträden där sådana ärenden 

behandlas. Kommunledningskontorets mening är att arbetsutskotten inte bör 

möjliggöras distanssammanträden då behandlingen av sekretess- och 

personuppgifter inte kan garanteras i dagsläget och att det i första hand är 

nämndernas utskott som hanterar sådana ärenden. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har två ärenden med sekretess som 

stående punkter; rapportering av delegeringsbeslut och rapportering av domar. 

Kommunledningskontorets mening att behandlingen av sekretess- och 

personuppgifter inte kan garanteras i dagsläget vid digital närvaro, medför att inte 

heller välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i sin helhet kan sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. 

Rapportering av delegeringsbeslut och rapportering av domar är ärenden där 

nämnden godkänner redovisningen av rapporterna. Liksom nämndens övriga 

ärenden bör dessa hanteras skyndsamt. 

För att möjliggöra att ledamöter vid särskilda skäl ska kunna delta digitalt på 

välfärds- och arbetsnämndens möten och att ärenden med sekretess kan hanteras 

skyndsamt vid ledamöter närvarande på distans. kan förslagsvis nämnden besluta 

att ledamöter närvarande via distans inte deltar i beslut av sekretessärenden. För 

beslutsförhet krävs fem ledamöter. Alternativt kan aktuella sekretessärenden 

bordläggas till nästa möte. 

Beslutsunderlag 

- KF § 41 möjlighet till distansmöten för nämnder och styrelse i Åmåls kommun 

(KS 2020/136) 

__________  
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VAN § 72 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten informerar om ESF-projektet Ung Framtid 

Åmål, UFÅ. Projektet syftar till att skapa hållbara övergångar till arbete eller 

studier för unga. Att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet för 

unga (15-24 år). Projektet är i uppstartsfas med placering i Huset. Projektledare 

och ungdomshandläggare är tillsatta. Det har hållits ett samverkansmöte med 

personal på Huset. ESF står för upphandlingen av utvärderare 

__________  
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VAN § 73 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 mars 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 mars 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 31 mars 2020 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 mars 2020 

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

6. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 mars 2020 

7. Alkohol/tobak för perioden 1 till 31 mars 2020 

__________  
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VAN § 74 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 24 mars 2020 gällande 

bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, mål 

nummer 697-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 15 april 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 3212-20 

__________ 


