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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)
Hussam Hawarne (V)
Nina Nilsson (MP)
Camilla Ackerblad (M), 2:e vice ordförande
Anne Sörqvist (C)

Tjänstgörande ersättare

Hassan Dalo (S), ersätter Anne Kaye (SD) §§ 17-34
Ulla Pettersson (S), ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) §§ 20-34
Jan Sedenka (M), närvarande §§ 13-19, ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) §§
13-19
Susanne Carlsson (SD), närvarande §§ 13-16, ersätter Anna Kaye (SD) §§
13-16

Ersättare

Mariann Pettersen (S)
Monica Kristoffersson (S)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

13–34

Sarah Isgren

Ordförande

Ewa Arvidsson

Justerare

Camilla Ackerblad

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-25

Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats

Datum då anslaget tas ned

Kansli- och utredningsenheten

Underskrift

Sarah Isgren

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Övriga deltagare

Justerare

Berith Sletten, verksamhetschef IFO, §§ 24-34
Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef
Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, §§ 19-20
Eva Larsson, controller, §§ 15-18
Sarah Isgren, nämndsekreterare
Jeanette Krafft, alkohol- och tobakshandläggare, § 22
Anna Karlsson, Budget-, skuld- och konsumentrådgivare, § 23

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Innehåll
Ärende

Justerare

Sida

VAN § 13 Val av justerare
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VAN § 13 Val av justerare
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Camilla Ackerblad (M) väljs att justera dagens protokoll.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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VAN § 14 Godkännande av ärendelista
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/22

VAN § 15 Slutredovisning investeringskalkyl
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutredovisning av 2020 års
investering överstigande tio prisbasbelopp avseende följande investeringsprojekt


IT-investeringar enligt plan

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens investeringspolicy ska en investeringskalkyl tas fram och
redovisas för nämnden, för varje investeringsprojekt som syftar till ett bättre
resursutnyttjande och vars budgeterade totalutgift överstiger tio basbelopp.
I bilaga beskrivs slutredovisning för 2020 års investering överstigande tio
prisbasbelopp.
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter hade under 2020 ett
investeringsprojekt som uppfyllde detta krav.

Verksamhet
Stab/förv

Investering
IT-utrustning

Beskrivning
Utbyte av datorer
enligt plan

Budget, tkr
650 tkr

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021 från controller Eva Larsson
- Bilaga: slutkalkyl IT-investeringar 2020

Beslutet skickas till
Förvaltningschefen Helena Wretman
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/7

VAN § 16 Tilläggsbudget investering
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna
tilläggsbudget avseende investering från 2020 års budget överförd till 2021.







Inventarier/kontorsmöbler stab
Välfärdsteknik särskilt boende
Välfärdsteknik ordinärt boende
Inventarier, Illern
Inventarier, Adolfsberg
IT-utrustning datorer

Totalt 276 tkr

Sammanfattning av ärendet
De enheter som haft behov av att äska medel för tilläggsbudget har motiverat
varför men önskar flytta med sig outnyttjade investeringsmedel från 2020. Totalt
föreslås en tilläggsbudgetering på 276 tkr.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2020 från controller Eva Larsson
- Bilaga: tilläggsbudget investering 2021
- Protokollsutdrag VANAU § 24 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/8

VAN § 17 Ekonomisk årsrapport
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ekonomisk årsrapport för 2020
och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsberättelsen för 2020 beskrivs välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens uppdrag, viktiga händelser under året samt mål- och
resultatuppföljning. En beskrivning över det preliminära ekonomiska utfallet
sammanställs i denna ekonomiska årsrapport för 2020.
Redovisade nettokostnader för 2020 uppgår till 382 370 tusen kronor (tkr) att
jämföras med årsbudget på 382 308 tkr. Avvikelse mot budget blev -62 tkr. I den
sista prognosen per 2020-11-30 beräknades en avvikelse på - 1 400 tkr jämfört
mot budget.
Investeringarna uppgår till 2 185 tkr att jämföras med en investeringsbudget på 3
252 tkr. Avvikelse mot budget blev 1 067 tkr.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2021 från controller Eva Larsson
- Bilaga: Årsrapport 2020

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Helena Wretman
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/6

VAN § 18 Verksamhetsberättelse 2020
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år
2020 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsberättelsen för år 2020 beskrivs välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga
händelser under året samt nyckeltal. De av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
beslutade inriktningsmålen har följts upp.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2021 från controller Eva Larsson
- Bilaga Verksamhetsberättelse välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020
- Protokollsutdrag VANAU § 23 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Helena Wretman
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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VAN § 19 Information: Så tycker de äldre
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
undersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen".

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av
äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Syftet med
undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått
på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör att utfallet av
insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje
med vad de som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till
ansvariga politiker och tjänstemän. Resultaten bygger på en enkät som skickades
ut till personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett
särskilt boende.
Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä redovisar resultaten för Åmåls
kommun utifrån hemtjänst och särskilt boende. Gällande svarsfrekvens ligger
andelen som den brukar gällande hemtjänst. Inom särskilt boende finns en
nedgång i antal svar jämfört med tidigare år. Nämnden informeras om de frågor
där andelen positiva svar är högst respektive lägst inom hemtjänst och särskilt
boende, nöjdhet utifrån områden och jämförelse med riket samt tendenser över
tid.

Beslutsunderlag
- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2020: Hemjänst
- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2020: Särskilt boende för äldre
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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VAN § 20 Lägesuppdatering: Covid-19
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera informationen och
lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Helena Wretman informerar om nuvarande läge med covid-19 i
Åmåls kommun. För närvarande är situationen relativt lugn och även
smittspridningen bland personal har minskat. Nämnden informeras om
mötesrutiner, vikten som läggs vid hygienrutiner och om skyddsutrustning som
försvårar arbetet för medarbetarna.
Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar om
vaccinationsprocessen för brukare och för personal. MedPro sköter vaccineringen
för de brukare som har hemtjänst. För personal kommer dos 2 om tio veckor.
Detta ligger i linje med forskningen som visar att en längre tid emellan dos 1 och
dos 2 ger ännu högre effekt. Symptom som feber förekommer efter vaccination,
vilket ger utmaningar planeringsmässigt.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2020/43

VAN § 21 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 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 fjärde kvartalet 2020 rapporterades 11 beslut gällande SoL äldreomsorg. Inom
LSS finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 4, 2020.
Av besluten inom SoL äldreomsorg har sju beslut verkställts och två beslut
avslutats utan verkställan. I de två kvarvarande besluten har den enskilde tackat
nej till erbjudanden.

Beslutsunderlag
- Rapport ej verkställda beslut kvartal 4 2020
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 från biträdande förvaltningschef
Kenneth Bramberg
- Protokollsutdrag VANAU § 25 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/10

VAN § 22 Verksamhetsberättelse 2020 Alkoholoch tobaksenheten
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet har lämnat in en
verksamhetsberättelse och inriktning för arbetet med tillstånd och tillsyn enligt
alkohol- och tobakslagen 2020. Alkohol- och tobakshandläggare Jeanette Krafft
informerar nämnden om enhetens arbete under 2020.

Beslutsunderlag
- Verksamhetsberättelse 2020 Alkohol- och tobaksenheten
- Tjänsteskrivelse från Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet
- Protokollsutdrag VANAU § 31 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Alkohol- och tobaksenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/14

VAN § 23 Verksamhetsberättelse 2020 Budgetoch skuldrådgivningen samt
konsumentvägledningens verksamhet
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna
verksamhetsberättelse 2020 Budget- och skuldrådgivningen samt
konsumentvägledningens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Budget- och skuldrådgivare Anna Karlsson föredrar verksamhetsberättelse 2020.
I verksamhetsberättelse 2020 Budget- och skuldrådgivningen samt
konsumentvägledningens verksamhet beskrivs hur konsumentärendena minskat
en aning under verksamhetsåret 2020, men att ärendena är mer tidskrävande.
Speciellt lyfts påverkan genom covid-19 samt ett fortsatt tryck och rekord på
mängd ärenden inom budget- och skuldrådgivning.
Budget- och skuldrådgivare Anna Karlsson har under året valts till Allmänna
reklamationsnämnden, ARN, för ytterligare en period (fyra år). Vidare beskriver
verksamhetsberättelsen året där fysiska möten ersatts med telefonmöten med
sökande, och Teamsmöten för andra parter, något som fungerat över
förväntan. Vad gäller det förebyggande utåtriktade arbetet i de kommunala
verksamheterna har inte utrymme funnits att hantera de förfrågningar som
inkommit på grund av covid-19 efter februari 2020. Förhoppningar finns om mer
utrymme till detta under nästa år.
Nytt för 2020 är att programmet Boss+ som alla budget– och skuldärenden
dokumenteras i, har fått en statistikdel. Denna statistik finns med som bilaga till
verksamhetsberättelsen.

Beslutsunderlag
- Verksamhetsberättelse 2020 Budget- och skuldrådgivningen samt
konsumentvägledningens verksamhet
- Protokollsutdrag VANAU § 32 den 11 februari 2021
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VON 2018/166

VAN § 24 Handlingsplan för psykisk hälsa i
Västra Götalandsregionen 2018-2022 förlängning
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan
huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en
förutsättning för de statliga medlen som lämnats.
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk
hälsa för åren 2018-2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för psykisk
Hälsa i Göteborg (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 från verksamhetschef IFO Berith
Sletten
- Sammanträdesprotokoll daterat 10 december 2020 från Förbundsdirektionen
Fyrbodals kommunalförbund
- Det goda livet i Västra Götaland - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
- Protokollsutdrag VANAU § 29 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Västkom
Verksamhetschef IFO Berith Sletten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/17

VAN § 25 Lokal handlingsplan för psykisk hälsa
2018-2025
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden antar lokal handlingsplan för psykisk
hälsa 2018-2025.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har gemensamt med Medpro clinic, öppenpsykiatriska
mottagningen samt regionens ungdomsmottagning reviderat tidigare lokala
Handlings plan psykisk hälsa 2018-2020.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 från verksamhetschef IFO Berith
Sletten
- Handlingsplan för psykisk hälsa Åmål 2018-2025
- Protokollsutdrag VANAU § 30 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Verksamhetschef IFO Berith Sletten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/9

VAN § 26 Handlingsplan för suicidplan i VG
2021-2025
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta Handlingsplan för
suicidprevention i Västra Götaland 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas
fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra
aktörer kan inkluderas.
En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för
suicidprevention och denna skickades i november 2019 på remiss till
huvudmännen. Synpunkter som inkom har omhändertagits.
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, Vårdsamverkan
Västra Götaland (VVG) och SRO har ställt sig bakom handlingsplanen.
VästKoms styrelse beslutade vid sitt möte den 1 september att ställa sig bakom
handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och att rekommendera
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om
handlingsplanen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2020 från verksamhetschef IFO Berith
Sletten
- Sammanträdesprotokoll daterat 29 oktober 2020 från Förbundsdirektionen
Fyrbodal
- Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020 från Teamchef Välfärdsutveckling
Fyrbodals Kommunalförbund Titti Andersson
- Västkom ställningstagande gällande handlingsplan för suicidprevention 20202025
- Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025
- Protokollsutdrag VANAU § 26 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Västkom
Verksamhetschef IFO Berith Sletten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/11

VAN § 27 Handlingsplan för minskad suicid i
Åmåls kommun 2020 - 2025
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden antar lokal handlingsplan för
suicidprevention 2020-2025.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls Kommun har sedan flera år tillbaka haft en lokal handlingsplan gällande
suicidprevention.
När styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, Vårdsamverkan
Västra Götaland beslutade att arbeta fram en handlingsplan för suicidprevention
gällande hela regionen, reviderade kommunen den lokala handlingsplanen för att
synkronisera den med den regionala, länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention.
Revideringen av planen har genomförts tillsammans med kommunens
hälsostrateg.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 från verksamhetschef IFO Berith
Sletten
- Handlingsplan för minskad suicid i Åmåls kommun 2020-2025
- Protokollsutdrag VANAU § 27 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Verksamhetschef IFO Berith Sletten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr VAN 2020/176

VAN § 28 Överenskommelse om barns och
ungas hälsa
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att anta förslaget till samverkan för barns och ungas hälsa
– överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är en sammanslagning av
den två förslagen till överenskommelser som började arbetas fram under 2018. De
två tidigare överenskommelserna är Överenskommelse om Trygg och säker vård
för barn och unga som vårdas utanför hemmet och Västbus – Samverkan för
barns och ungas bästa .Under arbetet med överenskommelserna framkom att de
hade många beröringspunkter och att det skulle finnas positiva effekter av att slå
samman dessa.
Den 10 december 2020 beslutade Fyrbodals kommunalförbunds
förbundsdirektion att rekommendera de kommuner som ingår i
kommunalförbundet att anta Samverkan för barns och ungas hälsa –
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 från verksamhetschef IFO Berith
Sletten
- Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
- Sammanträdesprotokoll daterad 10 december 2020 från Förbundsdirektionen
Fyrbodals kommunalförbund
- Protokollsutdrag VANAU § 28 den 11 februari 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Västkom
Verksamhetschef IFO Berith Sletten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/13

VAN § 29 Information: Verksamhetsberättelse
2020 enheten mot våld i nära relationer
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020 för
enheten mot våld i nära relation.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef IFO Berith Sletten fördrar verksamhetsberättelse 2020 enheten
mot våld i nära relationer 2020. Enheten ansvarar för fortbildning gällande våld i
nära relationer. Mottagningsgruppen ingår i nätverket och har som uppgift att
förmedla kunskapen i kommunen. I Barnahus Fyrbodal är det flera aktörer som
arbetar med individerna.
I verksamhetsberättelsen beskrivs bland annat verksamhetens egna mål med
indikatorer och nyckeltal, och hur covid-19 har medfört neddragning av antalet
riktade insatser, möten och andra åtgärder som var planerade. Enhetens fokus och
prioritering under året har varit det operativa arbetet. Antalet hjälpsökande ökade
med 25% under 2020. Det kan sättas i samband med den sociala oron som
pandemin fört med sig. Istället för att ställa in aktiviteter har enheten ställt om till
digitala möten, informationer, utbildningar och övriga insatser.
Under 2020 fortsatte projekt Resurscentrum heder som är en förstärkt del av
Barnahus Fyrbodal. Det finansieras av regeringen som ett av fyra pilotprojekt
under 2019 och 2020. Syftet med Resurscentrum är ett förbättrat stöd, hjälp och
bemötande för de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller ligger i
riskzonen för det.
Resurscentrum heder stödjer yrkesverksamma via konsultationer och samråd samt
medverkar i olika nätverk och samverkansgrupper samt anordnar konferenser för
olika yrkesgrupper. Resurscentrum har under året haft en teamledare och två
samordnare á 50% som har arbetat i projektet samt samverkanspartners som har
bidragit på olika sätt och med olika procentsats in i projektet. Under året
beslutade socialchefsnätverket i Fyrbodal att permanenta en 50% tjänst i
Resurscentrum Heder.
Vidare beskrivs projekt för att upptäcka unga personer som lever i destruktiva
relationer, informationsaktiviteter, insatser och utvärdering av verksamheten.
Verksamhetsberättelsen avslutas med framtida utmaningar där det bland annat
lyfts att sedan flera år har antalet hjälpsökande ökat konstant och enheten har
erfarit att utsattheten blir mer svårlöst och komplex. Många av de hjälpsökande
kvinnorna har en sammansatt problematik med stor psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
- Verksamhetsberättelse 2020 enheten mot våld i nära relationer
- Protokollsutdrag VANAU § 33 den 11 februari 2021
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/15

VAN § 30 Information: Slutrapport
resurscentrum mot hedersrelaterat våld och
förtryck Barnahus Fyrbodal 2021
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapport resurscentrum mot
hedersrelaterat våld och förtryck Barnahus Fyrbodal 2021.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef IFO Berith Sletten informerar välfärds- och
arbetsmarknadsnämnden om Slutrapport resurscentrum mot hedersrelaterat våld
och förtryck Barnahus Fyrbodal 2021. Resurscentrum mot hedersrelaterat våld
och förtryck Barnahus Fyrbodal är en förstärkning av Barnahus Fyrbodal.
Styrgruppen är densamma som Barnahusets styrgrupp med representanter från
hälso-och sjukvård, socialtjänst, polis, åklagare, Barnahus och Resurscentrum.
Samordnaren är anställd i Barnahus, övriga i arbetsgruppen hos respektive
arbetsgivare; elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst, polis och
hälsokällan. Resurscentrum har haft ett gott stöd av IFO chefsnätverk,
socialchefsnätverk och Barnahusets styrgrupp.
Rapporten lyfter att samverkan bland annat har lett till arbetsgruppens ökade
förståelse för varandra och kollegors yrkesområde, och arbetsgruppens olika
yrkesområden medför att Resurscentrum fått med sig hela kedjan främjande,
förebyggande och åtgärdande. Utmaningar som rapporten pekar på i samverkan är
till exempel att att nå ut till de 17 kommunerna i Barnahus
Fyrbodal/resurscentrum och att få komma in tidigare i ärenden. Gällande
planeringen framåt finns frågor hur denna ser ut för 2021 och vad det finns för
långsiktig planering kring implementering och ett permanentande av
verksamheten. Den långsiktiga planeringen kring implementering av ett fortsatt
arbete med hedersrelaterade frågor har tillgodosetts i Fyrbodal genom att alla
kommuner beslutat om att bidra ekonomisk till en tillsvidareanställning på 50%
med start när projektet är slut.
Fördelar som lyfts är exempelvis att Barnahus Fyrbodals organisation finns sedan
tidigare och många känner sig bekväma med att ta kontakt med Barnahus för stöd
och hjälp. Resurscentrum besitter hög kompetens kring HRV frågor, och tar hjälp
av sakkunniga. Effekter som kan ses av samverkan är att i Fyrbodal har
samverkan ökat mellan myndigheter och kommuner i takt med att RC
implementerats som inte hade skett utan projektet. Faktiska effekter av RC är att
yrkesverksamma kan få konsultationer med hög kompetens vilket gynnar de
utsatta. Tack vare medel från projektet har det varit möjligt att arrangera
konferenser och utbildningar gratis för yrkesverksamma.
Vidare beskriver rapporten hinder och svårigheter som ovissheten om projektets
fortsättning inför nästkommande år. Hur uppdraget i så fall skulle se ut? Vilka är
de ekonomiska förutsättningarna? När kommer beslutet om en eventuell
fortsättning? Gällande pandemin så stannade initialt delar av arbetet av och
Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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projektet tappade fart. Allt har skett digitalt, inga resor eller besök IRL. Under
våren ställdes tre utbildningstillfällen in. Under hösten arrangerades tre andra
utbildningstillfällen via ett samarbete med Högskolan Väst som skedde digitalt.

Beslutsunderlag
- Slutrapport resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Barnahus
Fyrbodal 2021
- Protokollsutdrag VANAU § 34 den 11 februari 2021
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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Dnr VAN 2021/12

VAN § 31 Information: Årsredovisning 2020
ungdomsmottagningen Åmål
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar årsredovisning 2020
ungdomsmottagningen Åmål och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef IFO Berith Sletten informerar om årsredovisning 2020 för
ungdomsmottagningen i Åmål som bland annat innehåller uppföljning av
vårdöverenskommelse HSN Norra 2020 där verksamheten belyser att
ungdomsmottagningarna även kommer att inför 2021 få ta del av särskild satsning
av statliga medel för att främja psykisk hälsa hos barn och unga.
Gällande ungdomsmottagningen i Åmåls verksamhetsberättelse för 2020 beskrivs
hur covid-pandemin påverkat det utåtriktade arbetet och samverkan,
ungdomsmottagningen har inte kunnat möta grupper på mottagningen och inte
heller besöka samverkansparter som planerat. Det utåtriktade arbetet som
genomförts under 2020 är bland annat korridorprat på högstadiet med information
om den planerade kaféverksamheten, Kafe SexSnack besöktes av ungdomar och
hann att ha öppet i januari, februari och mars, samt hade planering att starta en
killmottagning inom ungdomsmottagningens verksamhet påbörjats med en
planerad start i oktober men fick skjutas på på grund av covid-pandemin.
I februari startade ungdomsmottagningen sin verksamhet i nya lokaler och blev då
samlokaliserade med UngVux. Under året har bland annat ett möte med
Närhälsans rehab genomförts för ökad samverkan kring ungdomar och
ungdomsmottagningen har deltagit på samverkansmöte men andra verksamheter
inom kommunen, regionen och privata aktörer gällande barn och ungas psykiska
hälsa. Dessutom har alla alla nyanställda gått HBTQ-utbildning och verksamheten
är fortsatt HBTQ diplomerad. För att möta de ungdomar som söker
ungdomsmottagningen trots pandemis restriktioner och önskar samtalskontakt,
har vårdinitierade möten via virtuella mötesplattform kunnat erbjudas.
Under 2021 planeras uppstart av killmottagningen och det utåtriktade arbetet med
att möta eleverna i åk 8 och 9, samt att studiebesöksfilmen om
ungdomsmottagningen som gjorts ska bli klar och kunna skickas ut till åk 9.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2020 Ungdomsmottagningen Åmål
- Protokollsutdrag VANAU § 35 den 11 februari 2021
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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VAN § 32 Information/meddelande
Sammanfattning av ärendet
- Ewa Arvidsson (S) informerar att riksdagens arvodesnämnd under januari 2021
fattat beslut om nya arvoden. En uppräkning har gjorts för Åmåls kommun som
kommer att gälla från och med 1 februari 2021. Åmåls kommuns arvoden för
förtroendevalda följer utvecklingen av riksdagsledamöternas arvode i enlighet
med Åmåls kommuns arvodesreglemente. Tjänstgörande ledamöter och
närvarande ersättare får följande sammanträdesarvode: Halv dag upp till < 4
timmar ger 847 kr. Fler än 4 timmar = heldag, ger 1056 kr. Maximalt
sammanträdesarvode per dag är 1056 kr. För justering ges arvodet 339 kr.
- Förvaltningschef Helena Wretman informerar nämnden om tillsättningen av
verksamhetschef för arbete och vuxnas lärande.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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VAN § 33 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 januari till 31 januari 2021
2. Försörjningsstöd för perioden 1 januari till 31 januari 2021
3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 januari till 31 januari 2021
4. Barn och familj för perioden 1 januari till 31 januari 2021
5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 januari till 31 januari 2021
6. Vuxengrupp för perioden 1 januari till 31 januari 2021
7. Tillstånd tobaksförsäljning för perioden 1 januari till 31 januari 2021
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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VAN § 34 Rapportering av domar
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar.

Sammanfattning av ärendet
Följande domar rapporteras:
- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 27 januari 2021 gällande
omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga, LVU
- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 29 januari 2021 gällande beredande
av vård av unga
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 29 januari 2021 gällande
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 1 februari 2021 utreseförbud
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterat 1 februari 2021 gällande bistånd
enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 2 februari 2021 gällande bistånd
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 3 februari 2021 gällande bistånd
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 18 februari 2021 gällande
bostadsanpassningsbidrag
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

