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VAN § 157 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Christer Örtegren (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

VAN § 158 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2020/44 

VAN § 159 Ekonomisk månadsuppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

månadsuppföljning Ekonomisk prognos oktober 2020 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter oktober 

månad på - 1 800 tusen kronor (tkr). Det förbättrade resultatet hänförs främst till 

kompensation för sjuklöner ca 4 800 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 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 (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 oktober 2020 

- Nuläge VAN oktober 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/11 

VAN § 160 Uppföljning internkontrollplan 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen 

samt till kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). 

Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna 

kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna 

kontrollsystemet. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv 

förvaltning/verksamhet och att undvika allvarliga fel.  

De rutiner och processer som ska följas upp har valts utifrån genomförda 

riskanalyser. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2020 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Bilaga: Uppföljning internkontrollplan 2020 

- Protokollsutdrag VANAU § 207 den 12 november 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen, inklusive handling 

 

 

__________  
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Dnr VON 2017/126 

VAN § 161 Västkom: Förlängning av 
överenskommelse mellan VGR-kommuner och 
VGR om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förlängning av 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård till och med 2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller 

från 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny överenskommelse 

att gälla från och med 2020-12-01 ska överenskommelsen utvärderas i sin helhet, 

både vad gäller utskrivningsprocessen och reglering av balansansvaret. 

Uppföljning och utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella 

förändringar. 

En successiv nedtrappning av betalningsansvar har skett inom psykiatrin mellan 

2018-09-25 och 2020-03-31. Från och med 2020-04-01 gäller därför samma 

överenskommelse inom psykiatrin som inom somatiken. För att utvärdera 

överenskommelsen i sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid att 

utvärdera eventuella konsekvenser, framförallt inom psykiatrin. 

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund fattade den 7 maj 2020 

beslutet att rekommendera kommunerna att fatta beslut om förlängning av 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård till och med den 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020 från förvaltningschef Helena 

Wretman 

- Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

- Protokollsutdrag från Fyrbodals kommunalförbund daterat 7 maj 2020 

- Protokollsutdrag VANAU § 208 den 12 november 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Västkom 

__________  
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VAN § 162 Information: Centrala 
schemaläggare  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson och enhetschef bemanning 

och kompetensförsörjning Marielle Ödman informerar nämnden om arbetet med 

att undersöka möjligheten att införa en central schemaläggningsfunktion. 

Verksamhetschef Grethe Gustavsson beskriver uppdraget som getts till enhetschef 

Marielle Ödman, att undersöka och arbeta fram en projektplan.  

Nämnden informeras vidare om behovet att bygga scheman utifrån 

heltidsorganisationen, om arbetsgruppen, enhetschefers inställning till central 

schemaläggning och nuläget, samt hur schemaläggningsprocessen ser ut och kan 

utvecklas. 

__________  
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VAN § 163 Information: samverkansprojekt för 
ungdomar IFO och LSS 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson och verksamhetschef IFO 

Berith Sletten informerar nämnden om det gemensamma projektet för ungdomar 

inom IFO och Stöd och funktion. Förvaltningen har fått riktade medel under tre 

månader för att trygga upp hemgången från slutenvården för målgruppen och ett 

öppenvårdsprojekt med samverkan på prov, har kunnat startas. 

I nuläget arbetar två personer dagtid mot cirka elva brukare. Samverkan sträcker 

sig även om natten med samverkan mellan City (SoF) och Lotsen. Vidare 

informeras nämnden om de möjligheter som kommer genom projektet, hur 

verksamheten ser ut på Drivhuset och Passagen, fortsättningen av projektet och 

om framtida önskeläge.  

__________  
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Dnr VAN 2020/138 

VAN § 164 Västkom: Inriktningsdokument för 
organiserat integrerat arbete mellan VGR-
kommuner och VGR för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom inriktningsdokument för 

organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa har förslag 

till gemensamt inriktningsdokument för organiserat arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen, 

VGR och kommuner i regionen med syfte att underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 

behov av samtliga insatser från båda huvudmännen. Dokumentet ska vara ett stöd 

vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020 från verksamhetschef IFO Berith 

Sletten 

- Protokollsutdrag från Fyrbodals kommunalförbund daterat 7 maj 2020 

- Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete 

- Protokollsutdrag VANAU § 209 den 12 november 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

Västkom 

__________  
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VAN § 165 Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för återrapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Wretman informerar nämnden om de 

arbetsmarknadsinsatser som pågår och beskriver läget utifrån pandemin och de 

svårigheter som kommer med den. Bland annat uppkommer svårigheter att 

stegförflytta personer vidare. I dagsläget sker inga uppföljningar på plats inom 

förskola vilket skapar nya utmaningar. Detsamma gäller de flesta verksamheter i 

nuläget. Till följd av rådande situation med covid-19 arbetar deltagarna på 

Utvecklingscenter varannan dag. Returen kommer inte att kunna öppnas under 

hela det här året.  

__________  
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VAN § 166 Lägesuppdatering: Covid-19 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom ger en lägesuppdatering 

om situationen med covid-19. I Sverige ökar smittspridningen och det är ett 

allvarligt läge. I Västra Götalandsregionen är det allt fler inneliggande 

patienter. MAS Anna-Karin Lindblom beskriver vidare läget i övriga 

dalslandskommuner och ger statistik för de senaste veckornas smittade. 

Den allmänna smittspridningen talar för en ökning också i Åmål, men 

förhoppningen är att åtgärderna som vidtas ska minska smittspridningen. Särskild 

besöksrestriktion är införd på korttidsavdelningen på Ekbacken och det är god 

tillgång till skyddsutrustning, både centralt och ute i enheterna. MAS Anna-Karin 

Lindblom beskriver vidare arbetet med covid-19 och visar rutiner, flödesschema 

samt de förberedelser som görs inför en ökad smittspridning med utbildning och 

provtagning. Lyfter vikten av kommunikation, information, dialog och 

samarbete.  

Vidare informeras nämnden om den granskning av äldreboenden i Sverige som 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört. Förvaltningen i Åmål har 

följt rutiner och läkarbedömning har gjorts för alla med misstänkt smitta. 

__________  
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Dnr VAN 2020/137 

VAN § 167 Sammanträdesdatum 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden fastställer sammanträdesdatum 2021 för 

nämnden och arbetsutskottet enligt nedanstående.  

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående förslag lämnas till sammanträdesdagar för välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden (VAN), dess arbetsutskott (VAN AU) och 

beredningsmöten. 

Nämndsammanträden börjar klockan 08.30, med gruppmöten från kl.08.00. 

Arbetsutskotts- och beredningsmöten börjar klockan 09.00. 

 

 Jan Feb Mar April Maj Juni 

Beredning 7 2 2 6 4 1 

Utskott 14 11 11 15 11 10 

Nämnd 28 25 25 29 27 17 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Beredning - 3 2 5 2 2 

Utskott - 12 16 14 11 9 

Nämnd - 26 30 28 25 16 

 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2020 från nämndsekreterare Sarah Isgren 

- Protokollsutdrag VANAU § 210 den 12 november 2020 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  
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VAN § 168 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information fanns att rapportera. 

__________  
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VAN § 169 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 oktober till 31 oktober 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 oktober till 31 oktober 2020 

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

4. Vuxengrupp för perioden 1 oktober till 31 oktober 2020 

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

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

__________  
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VAN § 170 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 november 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 5 november 2020 gällande 

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

unga, LVU 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 6 november 2020 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 10 november 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 12 november 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen  

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 12 november 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 17 november 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 23 november 2020 gällande 

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

unga, LVU 

__________ 


