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Övriga deltagare Berith Sletten, verksamhetschef IFO, §§ 143, 145-149 

Eva Larsson, controller, §§ 139-140 

Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Kenneth Bramberg, tillförordnad förvaltningschef, §§ 137-143, 145-156 

Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 143, 145-148, 150 

Rune Johansson, revisionen, § 144 

Saga Kurkijärvi, revisionen, § 144 

Lennart Hansson, revisionen, § 144 

Gustav Wennberg, revisionen, § 144 

Morgan Torger, revisionen, § 144 

Sarah Isgren, nämndsekreterare 

Madeleine Hartmann, Rektor/enhetschef Vuxenutbildningen, § 141 

Karin Rolfsman, Biträdande rektor vuxenutbildningen, § 141 

Annelie Svensson, Revisor KPMG, § 144, deltar via Teams 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 142 

David Engkvist, verksamhetschef hemsjukvård, § 142 
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VAN § 137 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anne Kaye (SD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

 

 

 

VAN § 138 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende: Omdisponering av investeringsbudget 2020 

__________  
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VAN § 139 Ekonomisk månadsuppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

månadsuppföljning Ekonomisk prognos september 2020 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter september 

månad på - 2 400 tusen kronor (tkr). Det förbättrade resultatet hänförs främst till 

kompensation för sjuklöner ca 4 200 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 -5 300 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 2018-2019 och fortsätter 

under 2020 för anpassning till budgetram 2021. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos september 2020 

- Nuläge VAN september 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/131 

VAN § 140 Omdisponering av 
investeringsbudget2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

omdisponering av investeringsbudget inom ram 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsmedel för renovering av tvätthall och maskiner/verktyg till bilpool 

omdisponeras till inventarier för enheten arbete och utveckling i samband med 

flytt av verksamhet till nya lokaler. 

Investeringsbudget omdisponeras från: 

 Projekt 8706 renovering tvätthall bilpool               35 tkr 

 Projekt 9989 maskiner och verktyg bilpool            50 tkr 

Investeringsbudget omdisponeras till: 

 Projekt 9078 Inventarier                                       85 tkr 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2020 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Ekonomienheten 

Enhetschef Joacim Dahlman 

__________  
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VAN § 141 Information: Vuxenutbildning, 
avbrutna studier, näringsliv och arbete samt 
skolinspektionens granskning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Rektor/enhetschef Madeleine Hartman och biträdande rektor Karin Rolfsman 

informerar nämnden om vuxenutbildningen utifrån året som gått, huvudmannens 

ansvar, nuläge och planeringen framåt. Nämnden informeras också om 

nyckeltalen "andelen i självförsörjning" och "studieavbrott" samt nuvarande kö 

till vuxenutbildningen. 

Vidare informeras nämnden om den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen 

genomförde av svenska som andraspråk på grundläggande nivå under våren. På 

två av tre områden uppfyller vuxenutbildningen i Åmål "i hög utsträckning" 

bedömningsområdet. Skolinspektionen efterfrågar förbättringsåtgärder i det tredje 

området som gäller möjlighet att öva sig på att medvetet söka information från 

olika källor. Nämnden får ta del av de åtgärder som genomförts i linje med 

efterfrågade förbättringar. 

__________  
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Dnr VAN 2020/127 

VAN § 143 Ansökan om bostadsanpassning 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2020 från handläggare 

bostadsanpassningsbidrag Johanna Blomgren 

- Offert 

- Bostadsanpassningsintyg 

- Protokollsutdrag VANAU § 173 den 15 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Sökande 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag Johanna Blomgren 

__________  
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VAN § 144 Dialog med kommunrevisionen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för en bra dialog med 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för revisorernas grundläggande granskning 2020, besöker 

kommunrevisionen och Annelie Svensson, revisor från revisionsföretaget KPMG 

(deltar via Teams), välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrnings- och 

ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll samt nämndens 

omvärldsanalys och riskbedömningar. 

Dialog förs om mål, uppdrag och ansvar, styrning och resultat. 

Beslutsunderlag 

- Brev från revisorerna till nämnderna daterat 15 juni 2020 

- Dokument Grundläggande granskning 2020, frågeställningar 

- Bildspel Revisionens grundläggande granskning för 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/113 

VAN § 145 Yttrande till IVO gällande 
verkställighet av insats 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna yttrande daterat 

2020-09-28 VAN 2020/113 och att det tillsändes Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot klagomål som rör brister i 

verkställighet av insats. IVO har med anledning av klagomålet inlett ett 

tillsynsärende (se diarienummer ovan). 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit utsträckt svarstid. Yttrandet 

ska vara inspektionen för vård och omsorg, IVO tillhanda senast 2020-10-15. 

Beslutsunderlag 

- Begäran om yttrande gällande verkställighet av insats från inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) 

- Yttrande 

- Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Protokollsutdrag VANAU § 187 den 15 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Välfärds och arbetsmarknadsförvaltningen 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO (Beslut + yttrande), fax +46 010-7885659 

__________  
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Dnr VAN 2020/116 

VAN § 146 Yttrande till IVO gällande ett ej 
verkställt beslut 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna yttrande daterat 

2020-10-12 VAN 2020/116 och att det tillsändes Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande av 

särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut. IVO har med 

anledning av detta begärt underlag för att kunna bedöma om dröjsmålet med att 

verkställa beslutet har varit oskäligt långt. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit utsträckt svarstid. Yttrandet 

ska vara inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillhanda senast den 5 november 

2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2020 från verksamhetschef äldreomsorg 

Marco Niemelä 

- Begäran om yttrande och handlingar från IVO 

- Yttrande daterat den 12 oktober 2020 

- Bilagor 1-6 

Beslutet skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

__________  
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Dnr VAN 2020/90 

VAN § 147 Lex Sarah, ÄO Ekbacken, 200528 

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 maj 2020 gällande bemötande av 

boende på särskilt boende Ekbacken. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef som finner händelsen allvarlig, men inte av den digniteten att 

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

Bedömningen är att det är nödvändigt att på verksamhetsmöten löpande diskutera 

hur verksamheten agerar då brukare behöver skyddas från situationer som riskerar 

att skada den enskilde. Bemötande ska alltid utgå från respekt för den enskilde 

samtidigt som skydd för skada ska efterlevas. 

Beslutsunderlag 

- Lex-Sarah rapport daterad 28 maj 2020 

- Lex-Sarah utredning 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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VAN § 148 Information: Utvecklingsjobb inom 
äldreomsorgen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar nämnden om 

utvecklingsjobb inom äldreomsorgen. 

Marco Niemelä inleder med att beskriva anställningsprocesser inom 

äldreomsorgen och vad som krävs för att arbeta vårdnära. Vidare informeras 

nämnden om den personal som sedan en tid tillbaka finns på särskilda boenden 

genom Utvecklingsjobb. 

Arbetsuppgifterna är generella omvårdnadsuppgifter och personal som anställs 

genom Utvecklingsjobb arbetar ihop med sina kollegor och sin handledare utifrån 

de målsättningar som varje person har, så som språkträning, arbetslivserfarenhet 

och intresse av vårdyrket. 

__________  
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Dnr VAN 2020/122 

VAN § 149 Remiss: Ökad rättssäkerhet och 
snabbare verkställighet i internationella 
familjemål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom förslaget till nya författningsförslagen i promemorian 

– Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorians huvudsakliga innehåll står att läsa: 

”Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en 

internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. 

Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att barnet olovligt förs bort 

eller hålls kvar av en av dem. Det är angeläget att det finns regler i EU som kan 

överbrygga de olikheter som finns mellan medlemsstaternas rättssystem och bidra 

till att tvister med en internationell anknytning kan lösas på ett förutsebart och 

effektivt sätt till barnets bästa. I juni 2019 antogs i EU en omarbetad Bryssel II-

förordning, som gäller frågor om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och 

internationella bortföranden av barn. Förordningen innehåller regler om vilken 

medlemsstats domstol som kan pröva en tvist med en internationell anknytning. 

Den innehåller också regler om erkännande och verkställighet av avgöranden i 

EU. Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och andra medlemsstater i EU, 

men kräver kompletterande svenska bestämmelser och författningsändringar”. 

Åmåls kommun är utsedd remissinstans gällande författningsförslagen, Ökad 

rättsäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål. 

Verksamhetchef IFO har fått uppdraget att sätta sig in i materialet. Undertecknad 

har gemensamt med familjerättsenheten gått igenom promemorian 

I juni 2019 antogs i EU en omarbetad Bryssel II-förordningen, som gäller frågor 

om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortförande av barn. 

Förordningen innehåller regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva 

en tvist med en internationell anknytning. Den innehåller också regler om 

erkännande och verkställighet av avgörande i EU. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020 från verksamhetschef IFO Berith 

Sletten 

- Remiss: Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella 

familjemål, Justitiedepartementet, Ds 2020:18 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2020/126 

VAN § 150 Remiss: Reglering av 
undersköterskeyrket - kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser Ds 2020/15 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom promemorian 

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser 

(DS 2020/15) med medskicket att det i sig är ett bra förslag att reglera 

underskötersketiteln. Dock finns farhågor för att medarbetare inom 

socialpsykiatrin och funktionshinder, som ej har titeln undersköterska, kommer 

glömmas bort varvid deras möjligheter till att ändra verksamhetsområde kraftigt 

begränsas. Möjlighet för medarbetare i socialpsykiatri och 

funktionshinderområdet att validera behöver säkerställas. 

Sammanfattning av ärendet 

I denna promemoria lämnas vissa förslag gällande införande av skyddad yrkestitel 

för undersköterskeyrket som delvis skiljer sig från förslagen i betänkandet Stärkt 

kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20). Promemorian behandlar 

nödvändiga ändringar till följd av vård- och omsorgsprogrammets nya 

utformning. Vidare föreslås ändrade övergångsbestämmelser i syfte att 

åstadkomma ett så ändamålsenligt införande av reglerna om skyddad yrkestitel 

för undersköterska som möjligt. 

Under en övergångsperiod på tio år ska den som vid ikraftträdandet den 1 januari 

2025 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska få fortsätta att 

använda yrkestiteln. Vid ansökan om yrkestiteln som görs under 

övergångsperioden ska även utbildning från gymnasieskolan eller kommunal 

vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser bedömas som likvärdig under vissa 

förutsättningar. Därutöver ska under en tvåårsperiod efter ikraftträdandet den som 

har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som 

sammanlagt motsvarar heltid i fem år under de senaste tio åren räknat från tiden 

för ansökan få bevis om rätt att använda yrkestiteln. 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar att följande tillägg från remissvaret läggs till i 

beslutet: Att reglera underskötersketiteln är i sig ett bra förslag. Dock finns 

farhågor för att medarbetare inom socialpsykiatrin och funktionshinder, som ej 

har titeln undersköterska, kommer glömmas bort varvid deras möjligheter till att 

ändra verksamhetsområde kraftigt begränsas. Möjlighet för medarbetare i 

socialpsykiatri och funktionshinderområdet att validera behöver säkerställas. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om nämnden kan godkänna tilläggsyrkandet och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2020 från förvaltningschef Helena 

Wretman 

- Remissvar 

- Remiss: Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och 

övergångsbestämmelser (DS 2020/15) 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

__________  
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Dnr VAN 2020/43 

VAN § 151 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 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 tredje kvartalet 2020 rapporterades nio beslut gällande SoL äldreomsorg. 

Inom LSS finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 3, 2020. 

Av besluten inom SoL äldreomsorg har ett verkställts och i tre ärenden planeras 

verkställande ske under oktober. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020 från förvaltningschef Helena 

Wretman 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

  

__________  
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VAN § 152 Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Wretman informerar nämnden om verksamheten för 

arbete och vuxnas lärande. En verksamhet som driver stora projekt som spänner 

över hela organisationen, enheten för ekonomiskt bistånd, in-house enhet och 

vuxenutbildningen. Förvaltningschef Helena Wretman beskriver det arbete som 

pågår och sättet verksamheten arbetar på där Åmålsmodellen är en viktig del. 

Vidare informeras nämnden om att det nu är 100 personer som genom 

Utvecklingsjobb är ute på våra arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 

- PPT VAN oktober 2020 från tillförordnad verksamhetschef Per Lundin 

__________  
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Dnr VAN 2020/123 

VAN § 153 GDPR - granskningsrapport 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att brister i verksamheternas 

registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar ska åtgärdas, med stöd av 

bilaga 5.1 till granskningsrapporten. 

Kansli- och utredningsenheten ges i uppdrag att handlägga utbildningsbehovet i 

incidenthantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har det juridiska personuppgiftsansvaret 

för personuppgiftsbehandling inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Ansvaret beskrivs närmare i kommunens dataskyddspolicy för GDPR (KF 

2018/214) och i nämndens egna riktlinjer för GDPR (VAN 2019/91). 

Under 2020 har kommunens externa dataskyddsombud genomfört en granskning. 

Resultat och rekommendationer framgår av granskningsrapporten med bilagor. 

Två områden har bedömts ha ”hög risk”. Det ena är att registerförteckningarna 

över personuppgiftsbehandlingar inte är kompletta. Brister samt 

rekommenderade åtgärder redovisas i bilaga 5.1. 

Det andra området med ”hög risk” handlar om att medarbetarnas kunskaper om 

personuppgiftsincidenter och incidenthantering har bedömts som bristfälliga. 

Utbildning rekommenderas, för medarbetare i samtliga förvaltningar. 

Det självtest i registerutdrag som genomfördes under hösten 2019 har granskats 

och bedömts godkänt, bilaga 5.4. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2020 från nämndsekreterare Cathrine 

Edlund,  

- Granskningsrapport från Certezza AB, 2020-09-10, med bilagor: 

- Bilaga 5.1 Brister och åtgärder i registerförteckningar 

- Bilaga 5.4 Rapport från självtest i registerutdrag 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Förvaltningens kontaktombud GDPR Paula Törnqvist 

__________  
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VAN § 154 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 september till 30 september 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 september till 30 september 2020 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 september till 30 september 2020 

4. Vuxengrupp för perioden 1 september till 30 september 2020 

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

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

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

__________  
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VAN § 155 Rapportering av domar 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 24 september 2020 gällande 

upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, förkortad LVU, mål nummer 6935-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 24 september 2020 gällande 

upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, förkortad LVU, mål nummer 6934-20. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 25 september 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 7 oktober 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 9 oktober 2020 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, 

- Dom från Förvaltningsrätten i Lidköping daterad 16 oktober 2020 gällande 

ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar, ersättningsförordningen.  

- Dom från Förvaltningsrätten i Lidköping daterad 19 oktober 2020 gällande 

ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar, ersättningsförordningen.  

__________  
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VAN § 156 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) informerar om inbjudan från enhetschef Joacim Dahlman till 

invigningen av Returens nya lokaler på Förrådsgatan. Förvaltningschef Helena 

Wretman inviger kl 11.00, vilket följs av en rundtur. Butiken öppnar för 

allmänheten kl 13.00. 

__________ 


