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VAN § 75 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anne Sörqvist (C) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

 

VAN § 76 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande ändring: 

- Ärendet Information: Konsumentrådgivning och skuldsanering stryks från 

ärendelistan. 

__________ 
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Dnr VAN 2020/44 

VAN § 77 Ekonomisk uppföljning och nyckeltal 
april 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i rapporten 

Ekonomisk prognos april 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter april 

månad på -6 800 tusen kronor (tkr). 

Det prognostiserade underskottet hänförs främst till kostnader avseende 

försörjningsstöd och till personalkostnader huvudsakligen kopplade till covid-19. 

Ökningen av försörjningsstöd 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. 

Utbrottet av covid-19 har inneburit en hög belastning på förvaltningens samlade 

resurser samt på förvaltningens krisberedskap. Förvaltningen arbetar kontinuerligt 

med att kunna hantera konsekvenserna av utbrottet. Det är svårt att 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 framdeles. 

Stora anpassningar i verksamheten har skett under åren 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 april 2020 

- Nuläge VAN april 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/43 

VAN § 78 Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 1, 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2020, 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 har 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 första kvartalet 2020 rapporterades 7 beslut, 5 gällande SoL äldreomsorg 

och 2 inom LSS. Ett av ärendena inom Sol ÄO är nu verkställt. Två personer har 

återtagit sin ansökan. De övriga två personerna har tackat nej till erbjudanden. 

Båda LLS-ärendena är verkställda. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2020 från tillförordnad förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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VAN § 79 Information: Brukarundersökning 
LSS 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redovisningen och noterar 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsledare Tracy Bolke och enhetschef stöd och funktion Maria Halling 

presenterar resultatet av brukarundersökning 2019 på LSS 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. 

Brukarundersökning LSS genomförs vartannat år inom verksamheten för 

servicebostad och gruppbostad, och vartannat år inom daglig verksamhet. 2019 

års brukarundersökning LSS genomfördes i den dagliga verksamheten. 

__________  
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Dnr KS 2020/149 

VAN § 80 Remiss: Framtidens teknik i 
omsorgens tjänst (SOU 2020:14)  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom Remiss: Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredningens övergripande fokus har varit att främja daglig användning av 

välfärdsteknik inom särskilda boenden och hemtjänst, till direkt fördel för både de 

enskilda och verksamheterna som sådana. Utredningen har funnit att det behöver 

införas ett lätthanterligt regelverk för personalen när det gäller vård och omsorg 

för personer med nedsatt beslutsförmåga, om möjligt i linje med nuvarande 

praxis. Det handlar om att ge lagligt stöd för att i den enskildes eget intresse 

kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård till dem med nedsatt beslutsförmåga 

även när det inte är fråga om direkta nödsituationer, liksom lagstöd för att 

möjliggöra biståndsinsatser som den enskilde med kognitiv svikt kan ha svårt att 

lämna samtycke till. 

Enligt definitionen i Socialstyrelsens termbank är välfärdsteknik ”digital teknik 

som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en 

funktionsnedsättning”. I sin undersökning av e-hälsa och välfärdsteknik i 

kommunerna år 2019 tillade Socialstyrelsen i anslutning till redogörelsen för 

definitionen att välfärdsteknik kan delas upp i två områden: 

-        teknik för trygghet och självständighet för den enskilda och 

-        teknik till stöd för personalen och omsorgsgivaren 

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är välfärdsteknik tekniska 

hjälpmedel för personer som behöver tillsyn och omvårdnad. Exempel på 

välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för 

påminnelser. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående, 

personal eller någon annan i personens närhet. Ett mål med användningen av 

välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård och omsorg. Användning 

av välfärdsteknik kan vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, 

säkerhet och självständighet. Det kan också ge kommunerna möjligheter att 

anpassa, utveckla och förbättra äldreomsorgen då antalet äldre blir allt fler. 

Enskilda får ofta tillgång till välfärdsteknik efter ett beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen. 

Utredningen handlar om att lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet 

av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och 

livskvalitet för äldre samt avlastar personal och moderniserar verksamheten. 

Syftet är att förbättra förutsättningarna för verksamheterna och personalen inom 

äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik. 
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Förslagen gäller: 

-        adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen, 

-        förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik, och 

-        förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll. 

  

Beslutsunderlag 

- Remiss: Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) från 

Socialdepartementet 

- Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020 från tillförordnad förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  

__________  
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Dnr VAN 2020/77 

VAN § 81 Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler - SKR 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta godkänd 

överenskommelse om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och 

Regioner och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish 

Labtech. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade 

Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins 

medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter 

är Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish 

Medtech och Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 

även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt med mera. 

Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, 

men hänvisning till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som 

överenskommits med industriorganisationerna i särskild ordning. 

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Den största förändringen 

inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två delar: en 

gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av 

långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull 

tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 

förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med 

specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för 

största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för 

samverkan. 

Beslutsunderlag 

- Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler från Sveriges 

Kommuner och Regioner 

- Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2020 från tillförordnad förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 

  

__________  
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Dnr VAN 2020/75 

VAN § 82  Byte av dataskyddsombud 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse Martha Al-Jebari, jurist 

vid Certezza AB till dataskyddsombud för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

från och med den 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska alla offentliga verksamheter 

utse ett dataskyddsombud. Funktionen kan utses internt eller externt. Vid 

införandet av GDPR 2018 valdes att upphandla funktionen och ett avtal 

tecknades med Certezza AB, Stockholm. 

Hittills har Certezza AB tillhandahållit juristen Ebba Ljungdahl för uppgiften men 

man behöver nu byta till en annan medarbetare: Martha Al-Jebari, från och med 

den 1 juni 2020. 

Dataskyddsombudet har visst tillsynsansvar och registreras hos Datainspektionen. 

Detta innebär att alla personuppgiftsansvariga organ behöver besluta om att 

byta. Personuppgiftsansvariga organ i kommunen är kommunstyrelsen, välfärds- 

och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

överförmyndarnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden och 

kommunrevisionen. 

Dataskyddsombud för teknik- och fritidsnämnden handläggs av Säffle kommun. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 23 april 2020 från nämndsekreterare Cathrine Edlund 

  

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningsenheten, för anmälan till Datainspektionen 

__________  
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Dnr VAN 2020/84 

VAN § 83 Information: Riktlinje om samverkan 
vid oro för väntat barn 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den länsgemensamma riktlinjen är framtagen av Västra Götalandsregionen 

(VGR) och kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen syftar till att tydliggöra 

och stärka samverkan mellan parterna till skydd för det väntade barnet. 

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika 

aktörer för utökat stöd och skydd till fördel för det väntade barnet. Avsikten är att 

tillgodose behovet av insatser och att säkerställa att insatserna blir jämlika. Målet 

är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att 

uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga 

samt bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. 

Riktlinjen ska tydliggöra arbetsmodeller för att bättre tillgodose behovet av 

insatser med fokus på det väntade barnet. 

Insatserna som avses i riktlinjen riktas till gravida som ämnar fullfölja sin 

graviditet, där det finns en oro för det väntade barnet. Insatserna riktas till den 

gravida och/eller närstående i form av stöd- och hjälpinsatser, med syfte att 

förebygga och förhindra att det väntade barnet far illa. Oro för det väntade barnet 

kan exempelvis handla om den gravidas, partners/medförälders eller annan 

närståendes: 

 substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av läkemedel eller 

alkohol 

 psykisk ohälsa/sjukdom 

 somatisk sjukdom 

 kognitiv eller annan funktionsnedsättning 

 sociala problem 

 våld i nära relation eller hedersrelaterat våld 

 levnadsförhållanden i övrigt 

  

Beslutsunderlag 

- Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn Västra Götaland 

- Rutin oro för väntat barn (2019-08-13) enl VIB 

__________  
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Dnr VON 2017/203 

VAN § 84 Verksamhetsberättelse 2019 
Barnahuset Fyrbodal 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger 

verksamhetsberättelsen för Barnahus Fyrbodal till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 2 oktober 2017 startade Barnhus Fyrbodal med 14 kommuner anslutna till tre 

strategiskt belägna filialer; Trollhättan, Uddevalla och Åmål, där polisen även har 

förhörsrum. Trollhättan är huvudkontor för de tre Barnahusen som lyder under 

gemensam styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp. Varje Barnahus har sin 

samordnare/barnahussekreterare som håller konsultativa och rättsliga samråd på 

respektive plats samt ingår, tillsammans med teamledaren, i Barnhus Fyrbodals 

ledningsgrupp. 

Barnahuset är tänkt att utgöra en lugn och trygg miljö under utredningstiden när 

ett barn far illa. Meningen är att de professionella ska samlas kring barnet på 

Barnahuset för att på så vis undvika att barnet slussas runt. Barnets behov av 

skydd och stöd skall alltid vara i centrum. Målgruppen är barn och ungdomar i 

åldern 0–18 år som har varit utsatta för våld i nära relationer, sexuella övergrepp, 

hedersrelaterad brottslighet, könsstympning och sexuell exploatering. Barnhuset 

Fyrbodal syftar till att stärka barnperspektivet och förbättra samverkan mellan 

berörda myndigheter. 

Barnahus Fyrbodal består av följande kommuner och filialer: Trollhättan, 

Vänersborg, Lilla Edet och Färgelanda bildar Barnahus Fyrbodal filial Trollhättan 

och tillika huvudkontor. Uddevalla, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Lysekil och 

Munkedal bildar Barnahus Fyrbodal Uddevalla filial. Åmål, Bengtsfors, Mellerud 

och Dals Ed bildar Barnahus Fyrbodal filial Åmål. 

  

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse 2019 Barnahuset Fyrbodal 

__________  
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VAN § 85 Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad verksamhetschef Per Lundin informerar nämnden om pågående 

arbetsmarknadsinsatser: 

- Utvecklingsjobb Åmål 

Det nya beslutet kring Utvecklingsjobb Åmål gör gällande att det är planerat 

för 80 nystartsjobb i 12 månader, möjlighet till start i maj istället för september 

samt överflytt av budget från extratjänster till Utvecklingsjobb för att maximera 

antalet nystartsjobb. Kick-off för projektet samt den kommande utbildningen av 

Religionsvetarna, är flyttad till i höst på grund av covid-19. Företaget Pay-Off 

startar sin utvärdering i augusti. 

- Projekt in Åmål 

Projektets syfte är att arbeta med nyanlända i Åmål för att hjälpa dem nå 

sysselsättning. Samtliga projektmedarbetare började den 1 april, förutom fyra 

handledare inom kommunala verksamheter som börjar den 1 september. Den 

fysiska basen i projektet är Informationskontoret på Ågården. Där kommer 

aktiviteter att genomföras och målgruppen få hjälp och stöd i vardagliga 

frågor. Utifrån covid-19  och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har 

öppnandet av Informationskontoret och aktiviteter där skjutits upp till mitten av 

augusti. I och med covid-19 kommer även informationsträffar att genomföras i 

augusti/september. Styrgruppen för projektet har ett inplanerat första möte i 

Ågårdens trädgård den 10 juni. 

- Skogsprojektet 

Projektet går mot sitt slut. Det har förlängts på grund av pandemin covid-

19. Projektet fortgår tills dess att utbildningarna är klara. Elva personer är 

utbildade och godkända i röjsåg varav nio personer är från Åmål och två personer 

från Bengtsfors. Fem stycken går vidare till motorsågsutbildning där teorin är 

svårare språkmässigt. De med lägre språknivå vid ingången i projektet, har gjort 

mest progression språkmässigt. 

Beslutsunderlag 

- Återrapportering arbetsmarknadsinsatser maj 2020 

__________  
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VAN § 86 Lägesuppdatering covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar nämnden om hur 

arbetet kring covid-19 fortgår och hur situationen ser ut inom verksamheterna. 

Personalsituationen är stabil där höjd har tagits och kommer att tas under 

sommaren för att skapa utrymme för en förändrad situation. Vidare informerar 

Kenneth Bramberg om att läget ser bra ut. Restriktioner och nivå hålls uppe också 

i det relativa lugn som råder. Skyddsutrustning finns. 

__________  
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Dnr VAN 2020/78 

VAN § 87 Information: Öppenpsykiatriska 
mottagningen i Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare har beslut tagits av NU-sjukvården att stänga den öppenpsykiatriska 

mottagningen, ÖVM, i Åmåls kommun under perioden 2020-05-18 - 2020-08-31. 

Den 22 april 2020 tog välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att skicka 

en skrivelse angående stängningen. Den 7 maj 2020 inkom Svar gällande tidigare 

beslut om sommarstängning av den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i 

Åmål. Svaret gör gällande att ÖVM inte kommer att hållas stängd under 

sommaren utan att en positiv utveckling av läkarsituationen möjliggör att 

mottagningen kan hållas öppen. 

__________  
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VAN § 88 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information fanns att rapportera. 

__________  
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VAN § 89 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 30 april 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 30 april 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 30 april 2020 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 30 april 2020 

5. Barn och familj för perioden 1 till 30 april 2020 

6. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 april 2020 

7. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 30 april 2020 

8. Alkohol/tobak för perioden 1 till 30 april 2020 

__________  
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VAN § 90 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen daterad 28 april 2020 gällande vård 

enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga; fråga om 

prövningstillstånd, mål nummer 1346-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 5 maj 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 2344-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 5 maj 2020 gällande personlig 

assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, mål 

nummer 7803-19. 

__________ 


