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VAN § 91 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anette Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

 

 

 

 

VAN § 92 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande ändring: 

- Ärende 6 Centrala schemaläggare stryks 

__________ 
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Dnr VAN 2020/44 

VAN § 93 Ekonomisk uppföljning och nyckeltal 
maj 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen i rapporten 

Ekonomisk prognos april 2020 och uppdrar åt förvaltningen att följa upp 

och redovisa 2019 års budgetsbeslut om besparingar inom enheten för vuxnas 

lärande samt att återrapportera resurstid. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter maj månad 

på -7 100 tusen kronor (tkr). 

Det prognostiserade underskottet hänförs främst till kostnader avseende 

försörjningsstöd och till personalkostnader huvudsakligen kopplade till corona. 

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. Flera 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 corona 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 i framtiden 

förutse de ekonomiska konsekvenserna och eventuell statlig kompensation. 

Gällande flyktingverksamhet visar prognosen ett underskott på -6 200 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 2018-2019 och fortsätter 

under 2020 för anpassning till budgetram 2021. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos maj 2020 

- Nuläge VAN maj 2020 
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Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden noterar informationen i 

rapporten Ekonomisk prognos maj 2020 och uppdrar åt förvaltningen att följa upp 

och redovisa 2019 års budgetsbeslut om besparingar inom enheten för vuxnas 

lärande. 

Rolf Lindström (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att återrapportera 

resurstid. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett yrkande från Ewa Arvidsson (S) och ett 

tilläggsyrkande från Rolf Lindström (S). Ordförande frågar nämnden om 

nämnden kan besluta i enlighet med Ewa Arvidssons (S) yrkande, och finner att 

nämnden beslutar så. Därefter frågar ordförande om nämnden ska besluta i 

enlighet med Rolf Lindströms (S) tilläggsyrkande, och finner att nämnden 

beslutar så. 

Beslutet skickas till 

Controller Eva Larsson 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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Dnr VAN 2020/10 

VAN § 94 Information: revidering attestregister 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden informeras om förvaltningens 

attestregister per den 1 juni 2020. 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden informeras om de 

beslutsattestanter som förvaltningschefen har utsett, detta vid förändring, men 

minst en gång per år. Detta skedde senast den 20 februari 2020, dnr VAN 

2020/10. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga: Attestregister välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 2020 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

Controller Eva Larsson 

__________  
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Dnr VAN 2020/87 

VAN § 95 Revidering av riktlinje heltid som 
norm 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta det reviderade dokumentet 

Riktlinjer heltid som norm i välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, Åmåls 

kommun.  

Reservation 

Anne Kaye (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Dåvarande vård- och omsorgsnämnden beslutade den 14 december 2017 om 

införande av heltid som norm år 2018 (Dnr VON 2014/105, VON § 151 

Heltidsprojektets övergång till heltid som norm). 

Revideringarna i dokumentet innebär i korthet att personal inom Kommunals 

avtalsområde med veckoarbetstidsmått 40 timmar per vecka, 37 timmar per vecka 

(dag-, kväll- och helgarbete) med tillsvidareanställning, personal som konverteras 

eller som erhåller en tidsbegränsad anställning från den 1 januari 2021 ska ha 

sysselsättningsgrad 100 %, med undantag för lagstadgade ledigheter. Möjlighet 

att önska sysselsättningsgrad medges inte. 

Revideringen syftar till att ta ytterligare ett steg i förändring mot en 

heltidsorganisation. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- Reviderade riktlinjer vid schemaläggning 

- Riktlinjer heltid som norm i välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Åmåls 

kommun 

Yrkande 

Anne Kaye (SD) yrkar att på sidan 1 under rubriken heltid- och deltid i 

dokumentet Riktlinjer heltid som norm i Välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, Åmåls kommun, reviderad 2020-06-17, ändra 

texten till: 

Personal inom Kommunals avtalsområde med veckoarbetstidsmått 40 timmar per 

vecka, 37 timmar per vecka (dag-, kväll- och helgarbete) som nyanställs med 

tillsvidareanställning, personal som konverteras eller som erhåller en 

tidsbegränsad anställning ska från 1 januari 2021 arbeta med sysselsättningsgrad 

100 %, med undantag för lagstadgade ledigheter. Möjlighet att önska 

sysselsättningsgrad medges på samma sätt som för tillsvidareanställda 

medarbetare. 
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Lillemor Hårdstedt (KD) bifaller Anne Kayes (SD) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 

till nämnden och Anne Kayes (SD) ändringsyrkande. Ordförande ställer välfärds- 

och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut mot Anne Kayes 

(SD) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

  

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

__________  
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Dnr VAN 2020/86 

VAN § 96 Kompetens och titulatur inom 
äldreomsorgen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

förvaltningens förslag om ny befattningsbenämning för anställda inom 

verksamhetsområdet äldreomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

FouRum (forsknings och utvecklingsgruppen för vård och omsorg) har utsett en 

arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett förslag på en fyrbodalgemensam 

struktur för vilka befattningsbenämningar som skall användas för anställda inom 

äldreomsorgen samt den utbildningsnivå som krävs för respektive titel. 

Arbetsgruppen har tagit stöd i de två tidigare utredningarna i Fyrbodal gällande 

kompetens och titulatur inom områdena LSS och socialpsykiatri. Arbetsgruppen 

har även följt utvecklingen nationellt gällande lagstiftning och utredningar inom 

kompetensområdet gällande äldreomsorgen samt det fyrbodalsgemensamma 

arbetet med Vård- och omsorgscollege. 

Arbetsgruppen har kommit fram till två förslag till befattningsbenämningar, 

Undersköterska och Undersköterska med specialistinriktning. Undersköterska 

kräver ett avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen, Undersköterskor med 

specialistinriktning kräver en eftergymnasial utbildning i form av minst 200 

yrkeshögskolepoäng alternativt 60 högskolepoäng inom relevanta områden. Med 

dessa kompetenskrav kan framtida uppdrag, behov av arbetskraft och 

kvalitetsutveckling mötas liksom en höjning av yrkesstatus inom äldreomsorgen. 

Det är brukarnas behov och insatser som ligger till grund för kompetenskraven. 

Förslaget innebär en fyrbodalsgemensam struktur för vilka 

befattningsbenämningar som skall användas för anställda inom 

verksamhetsområdet äldreomsorg. Kopplat till respektive titel föreslås den 

utbildningsnivå som krävs för titeln Undersköterska respektive Undersköterska 

med specialistinriktning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2020 från tillförordnad förvaltningschef 

Kenneth Bramberg och verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

- Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområde äldreomsorg 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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Dnr VAN 2019/13 

VAN § 97 Revidering av 
delegeringsreglementet för välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden i Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta reviderat 

delegeringsreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av lagändringar behöver delgeringsreglementet för välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden revideras. Delegeringsreglementet antogs den 9 

januari 2019. 

Kapitel 15 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, s. 27-28) och 

kapitel 21 Familjerätt (s. 34-35) har därmed reviderats utifrån lagändringar inom 

respektive område. 

  

Beslutsunderlag 

- Reviderat delegeringsreglemente VAN 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2020 från nämndsekreterare Sarah Isgren 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

Kansli- och utredningsenheten 

  

__________  
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Dnr VAN 2020/89 

VAN § 98 Skrivelse från Bengtsfors kommun 
om gemensam vuxenutbildning i Dalsland 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte ingå i en förstudie vad 

gäller gemensam vuxenutbildning i Dalsland. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ingå i en förstudie vad gäller 

Campus Dalsland. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Bengtsfors har tagit beslut om en förstudie för att utreda 

förutsättningarna en gemensam vuxenutbildning Dalsland och ett Campus 

Dalsland. Samverkan vad gäller vuxenutbildningen sker redan idag främst vad 

gäller yrkesutbildningar, både med kommunerna i Dalsland och övriga Fyrbodal. 

Samverkan är nödvändig och viktig och ska fortsätta med inte genom en 

gemensam organisation. 

Att delta i att utreda förutsättningarna för ett Campus Dalsland är intressant och 

skulle på sikt kunna leda till att tillgängliggöra högre utbildning för boende i 

Åmål på mer lokal nivå och som är anpassade till det lokala näringslivet. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 9 juni 2020 från biträdande kommundirektör Jan-

Erik Samuelsson 

- Tjänsteskrivelse från Bengtsfors kommun 

Beslutet skickas till 

Rektor vuxenutbildningen Madeleine Hartman 

Kommundirektör Anders Sandén 

Kommunchef Bengtsfors kommun Göran Eriksson 

  

__________  
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VAN § 99 Information: Konsumentrådgivning 
och skuldsanering 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Budget- och skuldrådgivare samt konsumentrådgivare i Åmåls och Säffles 

kommun Anna Karlsson informerar nämnden om sitt arbete. 

Säffle köper in tjänsten från Åmål. Störst andel ärenden är inom budget- och 

skuldrådgivning. Statistiskt är det fler ärenden i Säffle. Anna Karlsson beskriver 

att det sker en ökning i antal ärenden i båda kommunerna.  I Åmål söker sig fler 

och fler till henne utifrån oro kring covid-19 med frågor kring risken 

för arbetslöshet och konsekvenser av denna. 

Vidare informerar Anna Karlsson om svårigheter att nå den yngre gruppen och 

behovet av att nå just unga för att kunna arbeta mer förebyggande för att lägga en 

god grund för det ekonomiska tänket. De yngre söker inte upp budget- och 

skuldrådgivning på egen hand utan samarbete med andra parter, så som skolor, är 

nödvändigt. Som exempel på förebyggande arbete berättar Anna Karlsson att 

Charlie Söderberg från programmet Lyxfällan föreläst på Karlberg, något som 

resulterade i att fler sökte sig till henne. Hon har också varit ute i skolklasser och 

informerat. 

Anna Karlsson beskriver processen i arbetet med individer och att hon, när det 

gäller skuldsanering, är med under hela denna. Vidare informeras nämnden om att 

väntetiden till första mötet inte får överstiga fyra veckor. I Åmål har två veckor 

varit normen. 

När det gäller arbetsområdet konsumentvägledning, så är detta något som inte 

finns i alla kommuner. Konsumentvägledning är, till skillnad från budget- och 

skuldrådgivning, inte tvingande för en kommun att ha. Fler och fler invånare har 

uppmärksammat att tjänsten konsumentvägledning finns och hör av sig med 

frågor som exempelvis rör inhyrning av byggfirma, klagomål eller tvister med 

företag. Vid tvister görs först försök till medling och i andra hand en anmälan till 

Allmänna reklamationsnämnden. 

__________  
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Dnr VAN 2019/180 

VAN § 100 Utvecklingsjobb Åmål - plan för 
ökad andel invånare i egen försörjning i Åmåls 
kommun 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner utökningen av Utvecklingsjobb 

Åmål under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar ett likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den ekonomiska kris som är orsakad av coronapandemin 

föreslog regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 flera åtgärder som ska stärka 

Arbetsförmedlingen och a-kassornas förutsättningar att möta en ökande 

arbetslöshet. 

I Åmåls situation, med en av den högsta arbetslösheten i landet, är det viktigt att 

tillvarata de nya statliga arbetsmarknadssatsningarna för att kunna genomföra 

ytterligare åtgärder för att underlätta att fler bidragstagare ska komma i arbete. 

Den föreslagna förändringen skapar utrymme för totalt 130 personer istället för 

100 personer i utvecklingsjobb fram till 2023. 

I övrigt inga förändringar mot tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 9 juni 2020 

- Bilaga 1 Förändring process utvecklingsjobb 

- Bilaga 2 Förändring ekonomi utvecklingsjobb 

Beslutet skickas till 

Tf verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin 

Kommundirektör Anders Sandén 

__________  
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VAN § 101 Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin informerar 

nämnden om pågående arbetsmarknadsinsatser: 

Utvecklingsjobb Åmål - fyra handledare är anställda. Ett program för utbildning 

och handledarstöd planeras inför hösten. Till hösten genomförs också den 

planerade kick-offen och utbildning av Religionsvetarna. 

Projekt in Åmål - det första styrgruppsmötet har genomförts i de nya lokalerna. 

Upphandlingen av extern utvärderare är i slutfasen. 

Skogsprojektet - deltagarna gör de praktiska proven inom motorsåg och är efter 

det anställningsbara. 

Per Lundin informerar också om att egentester för covid-19 genomförs av 

Utvecklingscenter och att flytt av verksamhet har påbörjats. Returen, snickeri, 

yttre- och övriga verksamheter flyttar till Förrådsgatan 6. 

Beslutsunderlag 

- Återrapportering arbetsmarknadsinsatser maj 2020 

__________  
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VAN § 102 Lägesuppdatering covid-19 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg ger en lägesuppdatering av 

situationen med covid-19 i Åmåls kommun. Läget är stabilt. Egentester görs på 

brukare och på personal. Kommande utökning är egentester inom samhällsviktig 

verksamhet. Inom personalförsörjning har höjd tagits inför sommaren och planer 

finns för hur en försvårad situation ska hanteras. Två semesterperioder är lagda 

vilket möjliggör en hög andel ordinarie personal i tjänst. 

Vidare informerar Kenneth Bramberg att besöksförbudet för kommunens 

äldreboenden är förlängt, att förvaltningen iakttar försiktighet och arbetar för 

trygga möten. En modell för plexiglas har tagits fram. 

Ewa Arvidsson (S) informerar om att medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-

Karin Lindblom uttrycker att vårdsamverkan i regionen fungerar mycket bra. Det 

finns tillgång till skyddsutrustning och material. Personalen har individuella visir. 

__________  
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VAN § 103 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information fanns att rapportera. 

__________  
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VAN § 104 Rapportering av delegeringsbeslut 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Bistånd för perioden 1 till 31 maj 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 till 31 maj 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 till 31 maj 2020 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 maj 2020 

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

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

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

__________  
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VAN § 105 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 5 juni 2020 gällande beredande 

av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad 

LVU, mål nummer 6376-20. 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 27 maj 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 5517-20. 

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

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 6557-20. 

__________ 


