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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 1–12 
 Sarah Isgren 
  
  
Ordförande  

 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  

 Nina Nilsson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-01-28 
  
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. 08:30–11:15 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Nina Nilsson (MP) 

Anne Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Anette Andersson (S) 

Ulla Pettersson (S), ersätter Hussam Hawarne (V) 

Mariann Pettersen (S), ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) 

Nada Cvijanovic (L), ersätter Anne Sörqvist (C) 

Camilla Ackerblad (M), §§ 5-12, ersätter Johan Bengtsson (M) 

  
Ersättare Monica Kristoffersson (S) 

  
Övriga deltagare Eva Larsson, controller, § 3 

Kenneth Bramberg, tillförordnad förvaltningschef 

Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, § 5 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 5 

Johan Möller, projektkoordinator, § 6 

Marielle Ödman, enhetschef bemanning och kompetensförsörjning, § 7 

Jenny Mellström, socialsekreterare, § 9 
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VAN § 1 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Nina Nilsson (MP) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 2 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2021/1 

VAN § 3 Attestpliktansvariga 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden informeras om de 

beslutsattestanter som förvaltningschefen har utsett, detta vid förändring men 

minst en gång per år. Detta skedde senast den 17 juni 2020 (dnr VAN 2020/10 § 

94). 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen informeras om förvaltningens 

attestregister per den 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2021 från controller Eva Larsson 

- Bilaga: Attestregister Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

__________  
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Dnr VAN 2021/2 

VAN § 4 Internkontrollplan 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för år 

2021. Följande processer/rutiner ska följas upp: 

 Dataskyddsförordningen GDPR incidentrapportering 

 Uppföljning privata utförare 

 Granskning av beslutsunderlag ekonomiskt bistånd 

  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden anta en särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen (internkontrollplan). 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera 

det interna kontrollsystemet. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse  daterad 19 januari 2021 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Bilaga internkontrollplan 2021, välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

  

Beslutet skickas till 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-01-28  7 (14) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 5 Lägesuppdatering: Covid-19 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar nämnden 

om läget gällande covid-19 i Åmål och i Västra Götaland. I Västra Götaland 

sjunker antalet bekräftade fall. Det finns ett stort engagemang i 

vaccinationsfrågan. Syftet är att skydda de sköraste. Tillgången på vaccin avgör 

tempot för vaccineringen, som är gratis då smittskyddslagen gäller. Anna-Karin 

Lindblom beskriver vaccinationsfaserna, hur det ser ut i Åmål och 

vaccinationsplaneringen i Västra Götalandsregionen.  

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar nämnden om 

kommande vaccination av personalen. Västra Götalandsregionen har valt att 

upphandla leverantör av vaccination. För Åmåls del kommer Vaccina AB utföra 

vaccineringen. Den preliminära uppstarten är tidigast vecka 6. Marco Niemelä 

beskriver vidare ledningsgruppens arbete med prioritering av vilken personal som 

ska vaccineras först. Intresseförfrågningar har gått ut. Det är förberett och ca 700 

personer kommer att vaccineras under fem tillfällen.  

__________  
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VAN § 6 Information: Alla i jobb 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Wretman och projektkoordinator Johan Möller 

informerar nämnden om handlingsplanen och arbetet med "Alla behövs i jobb". 

Helena Wretman berättar om den styrgrupp som arbetat med att ta fram 

handlingsplanen för att bryta strukturarbetslösheten, lyfter globalisering, 

urbanisering och digitalisering som faktorer som påverkat arbetsmarknaden i 

Åmål, och visar arbetslöshetsstatistik. Betonar att det kräver långsiktigt och 

strategiskt arbete samt att det ska genomsyra samtliga verksamheter inom 

kommunen. 

Nämnden informeras vidare om pågående och planerade åtgärder samt 

insatser. Johan Möller lyfter visionen att alla är potentiella arbetstagare och att 

arbetet ska bedrivas på den öppna arbetsmarknaden i så hög utsträckning som 

möjligt. Beskriver stegförflyttningar, arbetet i Utvecklingsjobb Åmål och vikten 

av handledarskapet. Fyra handledare är anställda att stötta personal i 

verksamheterna där alla medarbetare blir handledare. Johan Möller informerar om 

handledarutbildningsinsatser, vad det innebär och vilket ansvar det medför.  

__________  
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VAN § 7 Information: Centrala schemaläggare  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef bemanning och kompetensförsörjning Marielle Ödman informerar 

nämnden om arbetet med uppdraget att undersöka möjligheterna till en central 

schemaläggningsfunktion, hur heltid som norm ställer nya krav på hur 

bemanningen går till och om den utvärdering av heltid som norm som har 

genomförts. Vidare informeras nämnden om förslag på organisationen för den 

centrala schemaläggningen med bland annat den nya funktionen 

bemanningsplanerare, att verksamheterna äldreomsorg och stöd och funktion 

ingår i den centrala schemaläggningsfunktionen till att börja med, men att det 

finns potential att även IFO och andra verksamheter kan ingå.  

__________  
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Dnr VAN 2021/16 

VAN § 8 Uppskjutning av bilupphandling 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skjuta upp kommande 

bilupphandling och förlänga existerande leasingavtal med 12 månader. 

Sammanfattning av ärendet 

År 2030 har Åmåls kommun målsättningen att ha en fossilfri fordonsflotta. Detta 

skrevs under av KSO i målet “budkavlen 2030”. I den senaste upphandlingen 

gjorde Åmåls kommun en satsning på elfordon. Denna satsning resulterade i att 

tio elbilar köptes in till kommunens fordonspark. Satsningen fick goda resultat, 

men för att nå målet med en fossilfri fordonsflotta behövs nu en satsning på vår 

infrastruktur och fler alternativa drivmedel. Förvaltningen rekommenderar därför 

att upphandlingen 2021 skjuts framåt i tiden med minst 12 månader. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 december 2020 från tillförordnad verksamhetschef 

arbete och vuxnas lärande Per Lundin 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Miljöstrateg Niklas Wahlström 

Upphandlare Terje Olsen 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson 

Controller Eva Larsson 

__________  
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VAN § 9 Hemlig vistelseort och 
umgängesbegränsning enligt 14 § 2 LVU 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2021 från socialsekreterare Jenny Mellström 

Beslutet skickas till 

Socialsekreterare Jenny Mellström 

__________  
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VAN § 10 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

- Förvaltningschef Helena Wretman informerar om att Integritetsmyndigheten, 

IMY (tidigare Dataskyddsinspektionen), har beslutat att avsluta ärendet som rör 

den anmälan förvaltningen skickade in den 2 december 2020. 

- Ewa Arvidsson (S) informerar gällande förändring hos Öppenpsyk i Åmål, att 

information väntas i mars. Rapporterar från möte med nätverket för Fyrbodals 

socialnämndsordförande där färdtjänst och Mini Maria diskuterades. Vidare 

informeras nämnden om att dagverksamheterna inom LSS fortsatt är nedstängda.  

__________  
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VAN § 11 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 december till 31 december 2020 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 december till 31 december 2020 

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

4. Barn och familj för perioden 1 december till 31 december 2020 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 december till 31 december 2020 

6. Vuxengrupp för perioden 1 december till 31 december 2020 

__________  
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VAN § 12 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 17 december 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 18 december 2020 gällande 

upphörande av vård av unga 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 18 december 2020 gällande 

upphörande av vård av unga 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 18 december 2020 gällande 

tillfälligt utreseförbud enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, förkortad LVU 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 23 december 2020 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 5 januari 2021 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall, förkortad LVM; fråga om avskrivning 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 27 januari 2021 gällande 

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

om vård av unga, förkortad LVU 

__________ 


