
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

 2020-12-16 VAN 2019/228 1 (24) 
 

 

 

Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 171–183, 

185–186 

och 189–

191 
 Sarah Isgren 
  
  
Ordförande  

 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  

 Anne Sörqvist 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-12-16 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Sarah Isgren 

 

Plats och tid KS-salen, samt via Teams kl. 08:30–11:48 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Nina Nilsson (MP) 

Anne Sörqvist (C) 

Lillemor Hårdstedt (KD), §§ 173-191 
 

  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Hussam Hawarne (V) 

Nada Cvijanovic (L), ersätter Johan Bengtsson (M), §§ 174-191 

  
Ersättare Hassan Dalo (S) 

Ulla Pettersson (S) 

Mariann Pettersen (S) 

Monica Kristoffersson (S), §§ 174-191 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-16  2 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Berith Sletten, verksamhetschef IFO 

Eva Larsson, controller, §§ 174-181 

Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Sarah Isgren, nämndsekreterare 

Grethe Gustavsson, verksamhetschef stöd och funktion, § 182 

Viktor Johansson, Projektledare Ung Framtid i Åmål, § 183 

Anna-Karin Lindblom, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 173 

Katrin Abrahamsson, ungdomssamordnare Ung Framtid Åmål, § 183 

Kristin Svensson, 1:e socialsekreterare, § 184 

Simone Geerts, familjerättssekreterare, § 186 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-16  3 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

VAN § 171 Val av justerare 4 

VAN § 172 Godkännande av ärendelista 5 

VAN § 173 Lex Maria-anmälan 6 

VAN § 174 Ekonomisk månadsuppföljning november 7 

VAN § 175 Fastställande av driftbudget 2021 8 

VAN § 176 Fastställande av verksamhetsplan 2021 9 

VAN § 177 Fastställande av investeringsbudget 2021 10 

VAN § 178 Fastställande av investeringskalkyl 2021 11 

VAN § 179 Fastställande av avgifter inom välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 

verksamhet 2021 12 

VAN § 180 Fastställande av taxa 2021 enligt alkohollagen (2010:1622) samt 

tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 15 

VAN § 181 LOV - Lagen om valfrihetssystem, fastställande av timpris 2020 17 

VAN § 182 Lex Sarah, stöd och funktion, 201104 18 

VAN § 183 Information: Ung Framtid Åmål 19 

VAN § 185 Information: Personuppgiftsincident 20 

VAN § 186 Nedläggning av faderskapsutredning 21 

VAN § 189 Information/meddelande 22 

VAN § 190 Rapportering av delegeringsbeslut 23 

VAN § 191 Rapportering av domar 24 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-16  4 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

VAN § 171 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anne Sörqvist (C) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 172 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande tillägg: 

- Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU, EO 

__________  
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Dnr VAN 2020/148 

VAN § 173 Lex Maria-anmälan 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient 

drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig 

sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Syftet med utredningen ska 

vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som 

påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att 

hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av 

sådana händelser om de inte helt går att förhindra. 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar nämnden om 

en kommande anmälan enligt Lex Maria och redogör för ärendet. 

Händelsen gäller uppkomst av ett trycksår hos en patient. Medicinsk ansvarig 

sjuksköterska har bedömt eventuella konsekvenser av händelsen och rapporterar 

att patienten åsamkats lidande samt risk för allvarlig vårdskada. 

Händelsen har utretts av medicinsk ansvarig sjuksköterska och omedelbara samt 

riskförebyggande åtgärder har vidtagits. Händelsen kommer att anmälas enligt 

Lex Maria till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

__________  
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Dnr VAN 2020/44 

VAN § 174 Ekonomisk månadsuppföljning 
november 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

månadsuppföljning Ekonomisk prognos november 2020 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en prognos efter november 

månad på - 1 400 tusen kronor (tkr). Det förbättrade resultatet hänförs främst till 

kompensation för sjuklöner ca 5 800 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. Statlig kompensation 

utbetalades i början av december, summan är ca 2 000 tkr. 

Gällande flyktingverksamhet visar prognosen ett underskott på -5 400 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 november 2020 

- Nyckeltal nuläge november 2020 

__________  
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Dnr VAN 2020/57 

VAN § 175 Fastställande av driftbudget 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden fastställer driftbudget för år 2021, 

uppgående till 382 789 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar kommunfullmäktiges 

fastställda budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag för år 2021 i 

enlighet med kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga: Driftbudget välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 2021 

- Protokollsutdrag VANAU § 233 den 8 december 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

__________  
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Dnr VAN 2020/106 

VAN § 176 Fastställande av verksamhetsplan 
2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden fastställer verksamhetsplan inklusive 

inriktningsmål för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltingen har tagit fram förslag till 

verksamhetsplan för år 2021. 

Verksamhetsplanen 2021 har sin utgångspunkt i kommunens vision samt de 

strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige tagit 

beslut om. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga verksamhetsplan 2021 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga/handling 

__________  
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Dnr VAN 2020/107 

VAN § 177 Fastställande av investeringsbudget 
2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden fastställer investeringsbudget för år 2021 

uppgående till 3 300 tusen kronor (tkr) vilket motsvarar fullmäktiges fastställda 

investeringsram för år 2021, samt investeringsplan för året 2022 - 2024. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget för år 2021 och plan 

för 2022 – 2024. 

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 4 december 2020 från controller Eva Larsson 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

__________  
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Dnr VAN 2020/109 

VAN § 178 Fastställande av investeringskalkyl 
2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden fastställer investeringskalkyl 

 IT-investering 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 10 december 2020 från controller Eva Larsson 

- Bilaga: Investeringskalkyl IT-investeringar enligt plan 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

__________  
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Dnr VAN 2020/108 

VAN § 179 Fastställande av avgifter inom 
välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhet 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen fastställer de av kommunfullmäktige 

antagna avgifterna 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 

korttidsboendet/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 det inte 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 är år 2021 fastställt till 47 600 kr. Det innebär att prisbasbeloppet 

är 300 kr högre än prisbasbeloppet år 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2020 från controller Eva Larsson 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman, 

Controller Eva Larsson, 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2020/111 

VAN § 180 Fastställande av taxa 2021 enligt 
alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och 
liknande produkter (LTLP 2018:2088).  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa taxeförändringen för 

2021. 

 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: 

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 p g a pågående pandemi. 

Under våren-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 

Beslutet skickas till 

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet 

__________  
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Dnr VAN 2020/147 

VAN § 181 LOV - Lagen om valfrihetssystem, 
fastställande av timpris 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden fastställer timpris för externa utförare från 

1 maj 2020. 

Omvårdnad                                                                   Timpris kronor 

Extern utförare, momskompensation 2 %                          426,00 

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg 

momskompensation 2 %                                                    496,00 

Service 

Extern utförare, ej momskompensation                             363,00 

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg, 

ej momskompensation                                                       421,00 

  

Sammanfattning av ärendet 

Fritt val av utförare i hemtjänsten infördes i Åmåls kommun 2010. Timpriset 

uppdaterades senast 1 maj 2019, föreligger ny beräkning av timpriset från 1 maj 

2020. Exempelvis är timpriset för service, extern utförare höjt med 11 kronor 

jämfört med 2019. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2020 från controller Eva Larsson 

 

Beslutet skickas till 

Samhall i Åmål 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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Dnr VAN 2020/139 

VAN § 182 Lex Sarah, stöd och funktion, 
201104 

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 4 november 2020 gällande en händelse 

inom verksamheten för stöd och service. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef som ser allvarligt på personalens bemötande, men bedömer inte 

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

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 4 november 2020 

- Lex Sarah utredning daterad 11 november 2020 

- Protokollsutdrag VANAU § 233 den 8 december 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

__________  
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VAN § 183 Information: Ung Framtid Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Viktor Johansson och ungdomssamordnare Katrin Abrahamsson 

informerar nämnden om projektet Ung Framtid Åmål. 

Det är ett ESF-projekt som ligger under Individ- och Familjeomsorg, IFO, med 

målgruppen ungdomar 15-24 år som bor i Åmåls kommun och behöver stöd för 

att komma vidare mot studier, arbete och förbättrad hälsa. Projektet kommer ur 

behovet att samordna de många aktörer som finns runt en individ. Bristen på 

samordning ses leda mot ökad risk för ungdomarna att hamna utanför arbete och 

studier eller hoppa av skolan. Faktorer som ses påverka individens förutsättningar 

är till exempel psykisk ohälsa, funktionsvariationer och bristande motivation. På 

individnivå ses också ett starkt samband mellan vårdnadshavares utbildningsnivå 

och grad av arbetslöshet, kopplat till ungdomens skolresultat och framtida 

yrkesliv. 

Nämnden informeras vidare om de organisatoriska och strukturella faktorer som 

försvårar övergången till arbete och studier för ungdomar, till exempel att 

ungdomar kartläggs inom respektive insats, vilket inte skapar samsyn kring de 

insatser som ska stödja ungdomen framåt, avsaknad av en väg in och den höga 

arbetslösheten i kommunen. 

Konsekvenser som lyfts är exempelvis att den höga ungdomsarbetslösheten 

riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa och även ett ökat droganvändande samt 

riskerar att påverka framtidstron bland unga. En risk som pekas ut är att insatser 

inte omprövas och att unga inte görs delaktiga vid framtagandet av insatser. 

Projektets mål är bland annat att på individnivå ge en ökad känsla av 

sammanhang och delaktighet i samhället, på organisationsnivå att använda ett 

personcentrerat arbetssätt, där ungdomens behov betraktas ur ett 

helhetsperspektiv, och att på strukturnivå stärka samverkan mellan olika 

verksamheter och aktörer. Bland de kvantitativa målen finns att 100 personer ska 

delta i projektet och att samtliga deltagare ska ha en planering mot egen 

försörjning och funnit rätt insats utifrån individens egna förutsättningar och 

behov. Vidare informeras nämnden om de kortsiktiga och långsiktiga effekter 

som projektet syftar till, som ett implementerat och utökat, flexibelt och 

individanpassat stöd till målgruppen samt att bidra till minskade skolavhopp och 

fler fullföljda studier och ökad sysselsättningsgrad. 

Beslutsunderlag 

- Presentation UFÅ VAN 

__________  
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Dnr VAN 2020/149 

VAN § 185 Information: Personuppgiftsincident 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Wretman informerar arbetsutskottet om att det har 

uppdagats en dataskyddsincident som har att göra med intern hantering av bilder. 

Dessa bilder har inte kommit utanför organisationen, utan det handlar om separata 

arbetsgrupper. Anmälan har gjorts till Dataskyddsinspektionen. Bedömning är att 

enskild brukare inte är i allvarlig fara för skada för enskild person, då personen 

inte kan identifieras på bilderna, utan det handlar om foton på sår och dylikt i ett 

projekt gällande samråd för bedömningar. Åtgärder har genomförts direkt där 

bland annat riktlinjerna för personal ändras och grupperna görs mindre. IT chef 

Torbjörn Stake och datatekniker Thomas Hedenberg är med i arbetet med 

åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

- Anmälan personuppgiftsincident VAN 

__________  
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VAN § 186 Nedläggning av 
faderskapsutredning 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020 från familjerättssekreterare Simone 

Geerts 

- EN-protokoll 

Beslutet skickas till 

Dalslands familjerättsenhet 

__________  
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VAN § 189 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

- Förvaltningschef Helena Wretman ger en återrapportering av pågående 

arbetsmarknadsinsatser där nu 110 personer är igång med utvecklingsjobb. Vidare 

beskrivs svårigheterna som kommer med pandemin, att Berith Sletten är 

tillförordnad verksamhetschef för försörjningsstöd och hur organisationen arbetar 

för att renodla arbetet strategiskt och arbeta kunskapsbaserat för att personer med 

försörjningsstöd ska bli anställningsbara. Samarbetet med Åkab är mycket 

positivt och viktigt för att genomföra stegförflyttning för individerna. 

- Ewa Arvidsson (S) lyfter antalet inneliggande på NU-sjukvården och att 

förvaltningen förstärkt bemanningen inför jul, och att medskick från politiken är 

att förstärka om det behövs. Förvaltningschef Helena Wretman informerar att 

förvaltningen i och med läget med covid-19, högt tryck och ökad smittspridning, 

är restriktiva med semester över jul och nyår. Kulmen förväntas komma just 

under julen. Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar vidare att 

förvaltningen arbetar med att så fort som möjligt få hem brukarna från sjukhus. 

Lyfter också risken att personer av oro för covid-19, väntar med att söka hjälp, så 

som att ansöka om särskilt boende, och att en tendens är färre nya ansökningar. 

- Ewa Arvidsson (S) informerar om att Malin Waern (M) har avsagt sig sin plats 

som ersättare i nämnden, att ny ersättare är Camilla Ackerblad (M) och att det inte 

sker någon uppräkning på arvodena inför nästa år. Vidare informeras nämnden 

om det dialogmöte som genomförts via Skype med presidiet för Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden, HSNN, där frågor som lyftes bland annat var 

folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", HSNN:s budget för ett Mini Maria och 

läget med covid-19. 

- Verksamhetschef IFO Berith Sletten informerar om projektet "Tillsammans i 

första linjen" med medel från regionala utvecklingsnämnden, som är ett 

samarbetsprojekt mellan IFO och skolan. 

- Ewa Arvidsson (S) tackar nämnden för ett gott samarbete och tjänstepersonerna 

för ett väl genomfört arbete under 2020, samt önskar alla närvarande god jul och 

gott nytt år. 

__________  
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VAN § 190 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 november till 30 november 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 november till 30 november 2020 

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

4. Barn och familj för perioden 1 november till 30 november 2020 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 november till 30 november 2020 

__________  
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VAN § 191 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 26 november 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 2 december 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

__________ 


