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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 106–117 
 Sarah Isgren 
  
  
Ordförande  

 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  

 Lillemor Hårdstedt 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-08-27 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Sarah Isgren 

 

Plats och tid KF-salen kl. 13:30–16:09 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

Johan Bengtsson (M), 2.e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C), §§ 106-112, 114, deltar digitalt via Teams 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 

Maria Askeland (C), ersätter Anne Sörqvist (C) §§ 113, 115-117 

  
Ersättare Ulla Pettersson (S) 

Mariann Pettersen (S) 

Monica Kristoffersson (S) 

Nada Cvijanovic (L) 
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Övriga deltagare Eva Larsson, controller, §§ 111-112 

Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Joacim Dahlman, enhetschef, §§ 112-113 

Kenneth Bramberg, tillförordnad förvaltningschef 

Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 108, 111 

Per Lundin, tillförordnad verksamhetschef, verksamhet arbete och vuxnas 

lärande, §§ 112-113 

Sarah Isgren, nämndsekreterare 
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VAN § 106 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Lillemor Hårdstedt (KD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

 

 

 

VAN § 107 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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VAN § 108 Lägesrapport sommaren 2020 och 
covid-19 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Wretman och verksamhetschef äldreomsorg Marco 

Niemelä ger en lägesuppdatering efter sommaren och situationen med covid-

19. Genom lyckad vikarieanskaffning och planering har personalen kunnat ha 

semester under två semesterperioder. Smittspridningen har varit låg. Marco 

Niemelä informerar vidare om besöksförbudet, vad det innebär och hur planen 

framåt ser ut. Ipads har köpts in och används för att öka kontaktytor mellan 

boende och anhöriga. Gällande skyddsmaterial är både ett lager på förvaltningen 

och ett centralt lager för kommunen under uppbyggnad. Marco Niemelä redogör 

för de egentester som utförts och om de antikroppstester som nu startar upp. 

Ordförande Ewa Arvidsson (S) informerar om samtal med verksamhetschef stöd 

och funktion Grethe Gustavsson. I och med covid-19 stängdes alla 

dagverksamheter. Verksamheten planerar för ett försiktigt öppnande. Ewa 

Arvidsson ger också nämnden en rapport från individ- och familjeomsorgen. 

__________  
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Dnr VAN 2019/22 

VAN § 109 Förlängning av samarbetsavtal 
ungdomsmottagningen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för sin del godkänna 

förlängningen av samarbetsavtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden för 

2019-2020 avseende ungdomsmottagningen i Åmål till 31 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen fattade beslut om ”Inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022”, och rekommenderade 

huvudmännen att anta dokumentet. Kommunalförbundet i Fyrbodal fattade beslut 

den 30 november 2017 att rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget 

till inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 2018-

2022.  Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls fattade beslut om 

inriktningsdokumentet i februari 2018. 

Utöver inriktningsdokumentet tecknade norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

samverkansavtal med kommunerna i sitt område kring ungdomsmottagning. 

Avtalet avser verksamheten vid ungdomsmottagningen i Åmåls kommun och har 

som syfte att beskriva inriktning, åtaganden, organisation för 

ungdomsmottagningen samt den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls kommun. 

Nuvarande avtal löper till och med 31 december 2020 med möjlighet till tolv 

månaders förlängning. För att förlänga avtalet måste parterna vara eniga senast 

den 30 juni 2020. 

Åmåls kommun inkom med en önskan om att nyttja möjligheten att förlänga 

avtalet till och med 31 december 2021. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt 

den 25 juni 2020 att för sin del godkänna förlängning av samverkansavtal 

ungdomsmottagning mellan Åmåls kommun och norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden under 2021. Nuvarande samverkansavtal för 

ungdomsmottagningen har därmed förlängts. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från norra hälso- och sjukvårdsnämnden § 93 daterat 25 juni 

2020 

- Samverkansavtal för ungdomsmottagning Åmål 

  

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

__________  
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Dnr VAN 2020/73 

VAN § 110 Utredning om välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens fonder 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge kansli- 

och utredningsenheten uppdraget att ansöka om prövning hos Länsstyrelsen att 

avveckla de nio fonder som uppfyller kriterierna för upplösning efter år 2020. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar också att ge ett medskick till 

kommunstyrelsen att ett särskilt konto, i linje med fondernas syften, inrättas för 

kvalitetshöjande åtgärder inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens 

verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden administrerar tolv fonder. De medel som 

är tillgängliga för utdelning baseras på ränta. De senaste åren har ingen utdelning 

varit möjlig då räntan har varit för låg för att generera tillräckligt med medel. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott gav kansli- och 

utredningsenheten i uppdrag att utreda de fonder som välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden administrerar utifrån kvarvarande fondbelopp, medel för 

utdelning, hur en avveckling går till samt möjlighet till avveckling för respektive 

fond. 

Utredningen visar att enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen finns ett undantag från kravet 

på Kammarkollegiets tillstånd om att få förbruka kapitalet för ändamålet. 

Stiftelsens styrelse eller förvaltare får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar 

för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som 

möjligt motsvarar detta, om fyra kriterier uppfylls. Efter utgången av år 2020 

uppfyller nio av fonderna dessa kriterier och ansökan kan skickas till 

Länsstyrelsen om upplösning av stiftelse. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 augusti 2020 från nämndsekreterare Sarah Isgren 

- Sammanställning av välfärds- och arbetsmarknadsnämndens fonder som 

eventuellt kan upplösas från redovisningsekonom Carina Joghammar 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2020/93 

VAN § 111 Återrapportering resurstid 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar återrapporten och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt obokad resurstid för samtliga enheter inom 

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen som omfattas av heltid som norm 

enligt uppdrag från VAN § 93 Dnr VAN 2020/44. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga sammanställning obokad resurstid 2020-01-06 – 2020-08-16 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Controller Eva Larsson 

__________  
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Dnr VAN 2020/92 

VAN § 112 Uppföljning av 2019 års 
budgetbeslut inom verksamheten för arbete 
och vuxnas lärande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar återrapporteringen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

För att komma i ram till budgetåret 2020 krävdes många åtgärder inom välfärds- 

och arbetsmarknadsförvaltningens områden. Inom avdelningen för arbete och 

vuxnas lärande beslutades om en minskning med 3,0 tjänster inom enheten för 

vuxnas lärande och 1,0 tjänst inom enheten för arbete och utveckling. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2020 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Controller Eva Larsson 

__________  
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VAN § 113 Återrapportering av 
arbetsmarknadsinsatser och budgetbeslut 2019 
statligt finansierad tjänst 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin och 

enhetschef arbete och försörjning Joacim Dahlman redogör för processen kring 

budgetbeslut 2019 och neddragningen av den statligt finansierade tjänsten samt 

informerar nämnden om pågående arbetsmarknadsinsatser. 

Utvecklingsjobb Åmål - Nämnden informeras om nuläget med anställningar och 

planering framåt. Ett möte med föreningar har genomförts angående möjligheter 

till anställningar genom utvecklingsjobb Åmål. 

Projekt in Åmål - projektet har startat igång i liten skala under rådande 

omständigheter i och med covid-19. 

Skogsprojektet - stor språkutveckling hos deltagarna, elva personer är utbildade 

och godkända i röjsåg varav fem personer också genomfört godkänd 

mortorsågsutbildning. Projektet är avslutat. 

Joacim Dahlman informerar nämnden om de två nya verksamheterna Fixartjänst 

och Skogsgänget, om de egentester som utförs av Utvecklingscenter och att det 

planeras för återöppning av returenbutiken efter flytt.  

Per Lundin informerar om att vuxenutbildningen, under restriktioner, är igång. 

Beslutsunderlag 

- PPT Utvecklingsjobb Åmål samt övriga arbetsmarknadsprojekt VAN augusti 

2020 

 

__________  
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Dnr VAN 2020/43 

VAN § 114 Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 2, 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 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 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 andra kvartalet 2020 rapporterades nio beslut, åtta gällande SoL äldreomsorg 

och ett beslut inom LSS. Av besluten inom SoL äldreomsorg har fem stycken 

verkställts och två beslut har avslutats utan verkställan, då brukarna har valt att 

avsäga sig sina beslut. I ett av besluten har den enskilde tackat nej till flera 

erbjudanden. Inom LSS dröjer verkställighet i ärendet på grund av besöksförbud 

som inrättats i och med covid-19. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2020 från förvaltningschef Helena Wretman 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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VAN § 115 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) informerar om inbjudan till utbildningen "Barnrättsperspektiv 

- utifrån kommunalt perspektiv!" den 4 september kl 08:30-15:00. En utbildning 

och workshop om barnkonventionen med Åsa Ekman som arrangeras i samverkan 

mellan folkhälsoråden i Dalsland och Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund. 

Utbildningen sker via webb och är för samtliga Dalslandskommuner. Det finns 15 

fysiska platser för gemensam webbuppkoppling i KF-salen i stadshuset. Inbjudan 

kommer till nämnden med möjlighet att vara med på distans. Tidigare inbjudan 

har gått ut till styrgruppen för välfärd och folkhälsa.  

__________  
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VAN § 116 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 juni till 31 juli 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 juni till 31 juli 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 juni till 31 juli 2020 

4. Vuxengrupp för perioden 1 juni till 31 juli 2020 

5. Barn och familj för perioden 1 juni till 31 juli 2020 

6. Familjerätt/familjehem för perioden 1 juni till 31 juli 2020 

7. Alkohol/tobak för perioden 1 juni till 31 juli 2020 

__________  
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VAN § 117 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 17 juni 2020 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, förkortad LVU, mål nummer 7709-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 17 juni 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 2474-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 22 juni 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 5083-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 29 juli 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, mål nummer 6546-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 7 augusti 2020 gällande 

beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, förkortad 

LVM, mål nummer 9870-20. 

__________ 


