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VAN § 118 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Hussam Hawarne (V) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

 

 

 

 

VAN § 119 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande tillägg: 

- Initiativärende till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden gällande 

utvecklingsjobb Åmål, äldreomsorgen och språket 

__________ 
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Dnr VAN 2020/44 

VAN § 120 Ekonomisk månadsuppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

månadsuppföljning Ekonomisk prognos augusti 2020 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter augusti 

månad på -2 400 tusen kronor (tkr). Det förbättrade resultatet jämfört med maj 

månad hänförs främst till kompensation för sjuklöner ca 4 000 tkr. 

Det prognostiserade underskottet hänförs främst till kostnader avseende 

försörjningsstöd och till placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. 

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. 

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 i framtiden 

förutse de ekonomiska konsekvenserna och eventuell statlig kompensation (sökt 

belopp 2 200 tkr). 

Gällande flyktingverksamhet visar prognosen ett underskott på -5 600 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 augusti 2020 

- Nuläge VAN augusti 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/110 

VAN § 121 
Delårsrappport/verksamhetsberättelse tertial 2, 
2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 

tertial 2, 2020 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2, 2020, beskrivs välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga 

händelser under året samt nyckeltal. De av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

beslutade inriktningsmålen för år 2020 har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2020 från controller Eva Larsson 

- Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2020/106 

VAN § 122 Verksamhetsplan 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 

inklusive inriktningsmål för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till 

verksamhetsplan för år 2021. 

Verksamhetsplan finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. 

Den utgår från strategiska utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar 

utveckling. I visionsstyrningsmodellen ska de globala målen i Agenda 2030 

inarbetas i kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Styrelsens och nämndernas planering baseras på kommunstyrelsens anvisningar 

till verksamhetsplan. I dessa anvisningar fastställs preliminära budgetramar samt 

Åmåls kommuns högst prioriterade förbättringsområde Fler i arbete. Ytterligare 

utvecklingsområden är Fullföljda studier och Förbättrad psykisk hälsa. 

Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens och nämndernas inriktningsmål 

och nyckeltal. Planen innehåller även uppgifter om budget för nästkommande år, 

innevarande år och föregående år. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 1 september 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga reviderad verksamhetsplan 2021 

- Protokollsutdrag VANAU § 153 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga/handling 

__________  
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Dnr VAN 2020/57 

VAN § 123 Driftbudget 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 

2021, uppgående till 389 582 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar budgetutskottets 

preliminära budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till driftplan för 

år 2021 i enlighet med budgetutskottets preliminära ram. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga ”Förslag till driftbudget välfärds-och arbetsmarknadsförvaltningen 2021” 

- Protokollsutdrag VANAU § 154 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2020/107 

VAN § 124 Investeringsbudget 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2021 

uppgående till 3 300 tusen kronor (tkr) (vilket motsvarar budgetutskottets 

preliminära budgetram) samt investeringsplan för åren 2022 – 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltingens förslag till investeringsbudget för år 

2021 och plan för åren 2022 – 2024 framgår av ovanstående tabell. 

Investering  2021  2022  2023  2024 

Arbetsmiljö 250 225 275 200 

e- hälsa mm 270 350 350 350 

Inventarier 1 190 1 380 1 200 1 025 

IT-utrustning 850 850 850 850 

Pedagogiska hjälpmedel 65 75 75 100 

Tekniska hjälpmedel 290 325 325 250 

Välfärdsteknik 385 360 410 455 

Totalsumma 3300 3565 3485 3230 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 1 september 2020 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VANAU § 155 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman, 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-24  9 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2020/109 

VAN § 125 Investeringskalkyler 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande investeringskalkyl 

 IT-investeringar enligt plan 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en investeringskalkyl 

för investeringar avseende år 2021 gällande IT-investeringar till välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningens enheter exklusive vuxenutbildningen. IT-enheten 

planerar i vilken takt förvaltningen behöver byta ut eller uppdatera IT-utrustning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 september 2020 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VANAU § 156 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

__________  
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Dnr VAN 2020/108 

VAN § 126 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  275 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad 265 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 

 

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel   100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

 

Trygghetstelefon ordinärt  285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

boende 

 

Avgift för ledsagning 125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

 

Korttidsboende 115 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 

    i maxtaxan 

 

Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs  

av kommunstyrelsen 

 

Stöd och funktion 

 

Måltider i gruppbostad 2 245 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 40 kr/dag för de 

frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 

och middag, inklusive  center och med 80 kr vid 

förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 

tvål och papper) 

 

Resor i boendet med 17 kr/mil och person Ej knutet till pris- 

enhetens bil    basbeloppet 

 

Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  65 kr 

korttidsboende/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 
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Frukost  15 kr FSO 

Mellanmål  15 kr FSO 

Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 

 

 

Individ- och familjeomsorg 

 

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

 

Egenavgift för vistelse på 110 kr/dygn 

behandlingshem 

 

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 

egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 

enskilde har egen varaktig inkomst). 

 

 

Arbete och vuxnas lärande 

 

Yttre hemtjänst 

 

Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 

 

Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 

 

Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

 

- tillkommer personaltid 100 kr/timme och person 

 

Övriga insatser: 

 

Gräsklippning mm 100 kr/timme och person 

 

 

Vuxenutbildningen 

 

Avgift särskild prövning 500 kr/prövningstillfälle Enl förordning             

    1991:1124 
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Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan, om inte annat anges, följer prisbasbeloppet. Detta innebär 

att kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 

Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 

lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2021 beräknats till 47 600 kr. Det innebär att 

prisbasbeloppet är 300 kr högre än prisbasbeloppet år 2020. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2020 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VANAU § 157 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Controller Eva Larsson 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

__________  
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Dnr VAN 2020/111 

VAN § 127 Taxa 2021 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088)  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

oförändrad taxa för 2021, förutom tre nya taxor gällande förändring av 

bolagsform, enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande 

produkter (LTLP 2018:2088). 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 

avseende ovanstående lagar. Under rådande omständigheter är taxeförslaget 2021 

oförändrat, förutom tre nya taxor gällande förändring av bolagsform. 

Verksamhetsåret 2020 har varit ett exceptionellt år på grund av pågående 

pandemi. Under våren och sommaren 2020 har det inte ansökts om några 

tillfälliga serveringstillstånd, då begränsning avseende sammankomster för mer än 

50 personer, enligt lag, har förbjudits. I Åmåls kommun kommer detta att slå 

hårdare, då tillsynsavgifterna har slopats för att underlätta för näringslivet. Hur 

det kommer att se ut under 2021 är svårt att förutsäga, men då tillsynsavgifterna 

beräknas på föregående års restaurangrapporter, kan även nästa års intäkter bli 

lägre. Trots detta är förslaget en oförändrad taxa, som ska gälla under 2021, för att 

ge näringsidkarna en chans till återhämtning. I förslaget tillkommer tre nya taxor 

gällande förändring av bolagsform. 

 Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma 

ledning                                                            2000: - 

 Förändring av ägande/ledning i 

bolaget                                                            3000: - 

 PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande 

inflytande)                                                       1000: - 

Tidigare taxa som är borttagen var -Mindre ändring som ny ledamot i bolaget… 

De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 

kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 

erbjuder. Som tidigare informerats om när det gäller tillsynsavgifter, är det ett sätt 

att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk 

för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 

som t ex dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2020 från alkohol- och tobakshandläggarna 

Jeanette Krafft och Daniel Berglöv 

- Protokollsutdrag VANAU § 158 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet 

Kommunfullmäktige 

__________  
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VAN § 128 Genomgång inför revisorernas 
grundläggande granskning år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 oktober 2020 genomförs revisorernas grundläggande granskning av 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. I den grundläggande granskningen ingår 

att bedöma centrala styrnings- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi 

och internkontroll. Det av revisionen efterfrågade underlaget bestående av 

verksamhetsplan, verksamhetsmål, riskanalyser, planer för intern kontroll och 

senaste uppföljning som gjorts samt senaste ekonomiska uppföljningen med 

åtgärder vid eventuell avvikelse mot budget, har skickats till revisionen.   

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg och controller Eva Larsson 

informerar nämnden om kommande granskning och de frågor som utgör underlag 

inför revisionens träff med nämnden.  

__________  
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Dnr VAN 2020/112 

VAN § 129 Boendeplan äldreomsorg 2028 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna frågan till 

kommunstyrelsen för beslut om att projektera för nytt äldreboende med ca 50 

lägenheter 2025 samt säga upp hyresavtalet gällande Ekbackens särskilda boende. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden gav 2014 förvaltningen i uppdrag att projektera för 

demenscentrum på Ekbacken (VON 2014/2). Projekteringen har fortgått under 

åren med uppehåll under en period på grund av juridiska frågor. 2017 

intensifierades projekteringen i samverkan med Hemsö och upphandling utfördes 

under våren 2018. Upphandlingen genererade att ett företag lämnade in anbud på 

ombyggnationen. Det anbudet låg ca 33% över den projekteringskostnad som 

framräknats. Efter överväganden fattades beslut om att omarbeta underlaget samt 

att göra en ny upphandling. Till grund för beslutet låg att det endast inkom ett 

anbud vilket försvårade bedömningen huruvida kostnaden var realistisk. Ny 

upphandling upprättades och låg ute för anbud fram till den 13 januari 2019. 

Resultatet av den nya upphandlingen blev exakt detsamma som tidigare. 

Förvaltningen har undersökt behovet av särskilda boendeplatser utifrån den 

demografiska utvecklingen i Åmål. Uppskattningsvis finns det ett behov av ca 20 

nya platser år 2025. Nytt boende bör då planeras för ca 50 platser så att 15 

korttidsplatser och 16 särskilt boendeplatser från Ekbacken överflyttas till det nya 

boendet samt att den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen inhyses i det 

nya äldreboendet. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 1 september 2020 från förvaltningschef Helena 

Wretman och verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

- Protokollsutdrag VANAU § 159 den 10 september 2020 

 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 

vidarebefordra frågan till kommunstyrelsen för beslut om att projektera för nytt 

äldreboende med ca 50 lägenheter 2025 samt säga upp hyresavtalet gällande 

Ekbackens särskilda boende. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2020/52 

VAN § 130 Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens beslut om 
besöksförbud på alla äldreboenden/särskilda 
boenden i Åmåls kommun 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut 

2020-03-12 delegeringsbeslut/ordförandebeslut, VAN 2020/52, gällande 

besöksförbud på alla äldreboenden/särskilda boenden upphör. Besöksförbud på 

äldreboenden i Åmåls kommun gäller fortsättningsvis i och med regeringens 

beslut att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020. Nämnden 

kommer att följa regeringens fortsatta beslut och myndigheternas fortsatta direktiv 

i frågan. 

Ovanstående beslut omfattar även tidigare beslut (delegeringsärende) om att 

bevilja undantag till besöksförbudet, VAN 2019/13, som därmed upphör. 

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 av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden (delegeringsreglemente punkt 1.8) att besöksförbud 

skulle gälla på alla äldreboenden/särskilda boenden i Åmåls kommun. 

Besöksförbudet gällde från och med den 12 mars 2020 kl. 15:00. Bakgrund till 

beslutet var den pågående smittspridningen av covid-19. 

Regeringen beslutade därefter den 30 mars 2020 om ett generellt besöksförbud på 

samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-

19. Beslutet gällde från den 1 april 2020. Regeringen beslutade därefter om en 

förlängning av besöksförbudet till den 31 augusti 2020. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i april 2020 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. 

På regeringens uppdrag analyserar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om 

det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre ska fortsätta att 

gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att 

översynen är klar beslutade regeringen om att förlänga förbudet till och med den 

30 september 2020. 

Besöksförbud på äldreboenden i Åmåls kommun gäller fortsättningsvis i och med 

regeringens beslut att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020. 
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Nämnden kommer att följa regeringens fortsatta beslut och myndigheternas 

fortsatta direktiv i frågan. Därmed kan nämndens tidigare beslut om besöksförbud 

och beslut om att bevilja undantag upphöra. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2020 från förvaltningschef Helena 

Wretman och biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

- Protokollsutdrag VANAU § 160 den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2020/114 

VAN § 131 Remiss: Kommuners medverkan i 
den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 
2020:41) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom Remiss: Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken 

(SOU 2020:41). 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov i mindre kommuner att med exempelvis 

arbetsmarknadsutbildningar komplettera det utbud som privata aktörer erbjuder. 

Utbudet av arbetsmarknadsinsatser tenderar att bli begränsade i mindre 

kommuner och det är ofta kommunerna själva som står för insatser utan statligt 

stöd. En ökad arbetslöshet i kombination med en mindre lokalt närvarande 

Arbetsförmedling kräver en omställning och en utökad befogenhet för 

kommunerna att verka inom arbetsmarknadsområdet. Kommunerna kan, utifrån 

den lokala arbetsmarknadens behov, leverera anpassade tjänster som ett 

komplement till det utbud som finns idag. 

Utredningen har funnit att Arbetsförmedlingen kan nyttja kommunerna som 

utförare av arbetsmarknadstjänster på flera sätt, att kommunerna har vissa 

befogenheter på arbetsmarknadsområdet och att kommuner kan vara utförare åt 

Arbetsförmedlingen. 

Beslutsunderlag 

- Remiss: Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 

2020:41) 

- Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2020 från förvaltningschef Helena 

Wretman och verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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VAN § 132 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 

om pågående arbetsmarknadsinsatser: 

Utvecklingsjobb Åmål - I nuläget är det tre föreningar som kan ta emot och 

sysselsätta totalt fyra personer. Det förs en diskussion med teknik- och 

fritidsförvaltningen om möjligheter framåt. Första personen i utvecklingsjobb 

Åmål har gått vidare till anställning utanför arbetsmarknadsinsatsen.  

Projekt in Åmål - Informationskontoret på Ågården startades upp den 19 augusti. 

Fyra projektmedarbetare arbetar med kartläggning av deltagare. Under slutet av 

september startas utbildning i svenska, arbetsmarknadskunskap och hälsa upp. 

Inspelningen av filmen IN Åmål - forever kommer att påbörjas. 

Skogsprojektet - Projektet är avslutat. Tankar finns om skogsutbildning via 

vuxenutbildningen 

Övrigt: Fortsatt ansträngt läge på Utvecklingscenter (33 extratjänster på samma 

plats). Nya verksamheter som är på gång är fixartjänst och skogsgänget. 

Utvecklingscenter genomför egentester. Returenbutiken öppnar efter flytt. 

Beslutsunderlag 

- PPT VAN september 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/121 

VAN § 133 Initiativärende till välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden gällande 
utvecklingsjobb Åmål, äldreomsorgen och 
språket 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att verksamhetschef äldreomsorg 

Marco Niemelä bjuds in till oktober månads nämnd för att informera om hur 

verksamheten arbetar med anställda inom utvecklingsjobb Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Kaye (SD) väcker ett initiativärende i enlighet med kommunallagen kap 4 § 

20 genom att överlämna en skrivelse inför nämndens sammanträde. Skrivelsen 

inkom den 23 september 2020.  

Initiativärendet avser personal som anställs inom kommunens äldreomsorg via 

extratjänster inom arbetsmarknadsinsatsen utvecklingsjobb Åmål.  

Anne Kayes förslag är att:  

Förvaltningen säkerställer att personal som jobbar med de äldre kan svenska 

språket på en sådan nivå att de äldre inte behöver känna oro för att inte förstå vad 

personalen säger eller att själva inte bli förstådda. 

  

Yrkande 

Rolf Lindström (S) yrkar att verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä bjuds 

in till oktober månads nämnd för att informera om hur verksamheten arbetar med 

anställda inom utvecklingsjobb Åmål. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

__________  
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VAN § 134 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) ger rapport från Kommunala pensionärsrådets (KPR) möte 

den 10 september. Under mötet var det fokus på covid-19 och hur 

pensionärsföreningarna arbetat aktivt med att bryta äldres isolering. MAS Anna-

Karin Lindblom och förvaltningschef Helena Wretman var inbjudna. 

Ewa Arwidsson (S) informerar om den heldagsutbildning om barnkonventionen, 

"Barnrättsperspektiv - utifrån kommunalt perspektiv", som genomfördes den 4 

september, och att barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2021. 

Vidare informerar Ewa Arvidsson om mötet med socialordförarnätverket i 

Fyrbodal som ägde rum den 18 september. Minnesanteckningar från mötet 

kommer att skickas ut till nämndens ledamöter.  

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar nämnden om det 

statliga bidraget äldreomsorgslyftet och hur verksamheten arbetar med 

kompetensutveckling. 

__________  
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VAN § 135 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 augusti till 31 augusti 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 augusti till 31 augusti 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 augusti till 31 augusti 2020 

4. Vuxengrupp för perioden 1 augusti till 31 augusti 2020 

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

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

7. ESF-projekt 15-24 år 1 augusti till 31 augusti 2020 

__________  
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VAN § 136 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar att rapportera för perioden. 

__________ 


