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Övriga deltagare Eva Larsson, controller, § 37 

Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

Kenneth Bramberg, tillförordnad förvaltningschef 

Per Lundin, verksamhetschef arbete och vuxnas lärande, § 43 

Sarah Isgren, nämndsekreterare 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 38-39 

Grethe Gustavsson, verksamhetschef stöd och funktion, §§ 39-40 

Dennis Carvajal Hererra, boendestödjare, § 44 
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VAN § 35 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Rolf Lindström (S) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 36 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2021/24 

VAN § 37 Ekonomisk månadsuppföljning och 
nyckeltal februari  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

månadsuppföljning Ekonomisk prognos februari 2021 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserar efter februari ett utfall om 

395 869 tusen kronor (tkr) för år 2021. Jämfört med budget på 389 669 tkr är det 

en avvikelse om -6 200 tkr. Avvikelsen återfinns främst under ekonomiskt bistånd 

där baserat på den information som finns i nuläget prognostiseras ett underskott 

mot budget om -6 500 tkr. Utifrån rådande situation i samhället i stort är farhågan 

att behovet av ekonomiskt bistånd blir större. De åtgärder som utförs inom 

enheten med bland annat kartläggning kommer vi inte att se något resultat av på 

kort sikt. Trots förvaltningens åtgärder ökar antalet invånare som ansöker om 

ekonomiskt bistånd. Vi ser också att antalet familjemedlemmar inom vissa hushåll 

är stort vilket gör att hushåll fortsatt erhåller ekonomiskt bistånd även om man har 

en anställning. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos februari 2021 

- Nuläge VAN februari 2021 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  7 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2021/25 

VAN § 38 Remiss: Riktlinje för 
omhändertagande av avlidna mellan Västra 
Götalandsregionen och länets kommuner 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom Riktlinje för 

omhändertagande av avlidna mellan Västra Götaland och länets kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, 

inklusive kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå 

en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands 

län. 

Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på riktlinje. Arbetet gällande 

framtagande av en gemensam kostnad för bårhushantering inom VGR arbetas 

parallellt med under remisstiden. 

Parter för denna riktlinje är Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i 

Västra Götalands län. 

Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där 

kommunen är sjukvårdshuvudman. 

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, har ställt sig bakom att förslaget till 

överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR 

och länets 49 kommuner. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021 från medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Anna-Karin Lindblom 

- Remiss: Riktlinje för omhändertagande av avlidna mellan Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner 

Beslutet skickas till 

Madeleine Nilsson, VästKom 

madeleine.nilsson@vastkom.se 

__________  
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Dnr VAN 2021/32 

VAN § 39 Kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av kvalitets- 

och patientsäkerhetsberättelsen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom, biträdande 

förvaltningschef Kenneth Bramberg och verksamhetschef Grethe Gustavsson 

föredrar kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2020.  

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har under 2020 präglats av rådande 

pandemi. Stort fokus har lagts på basala hygienrutiner, begränsning av personal 

som vårdat personer med covid-19 samt kontinuerlig information, utbildning och 

dialog med enheterna. 

För att skydda våra äldre och riskgrupper från sjukdom har en rad åtgärder 

vidtagits bland annat besöksstopp på äldreboenden, skyddsutrustning, samt råd till 

personer 70+ att begränsa sina sociala kontakter. Det har varit en utmaning att 

göra det bästa i varje situation och finna nya lösningar. Förvaltningen har 

fortlöpande vidtagit åtgärder för att lindra ensamhet, otrygghet och isolering. Det 

har exempelvis ordnats kontakt med anhöriga digitalt, samtal, underhållning och 

aktiviteter utomhus. 

Nationellt har granskningar av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorts för 

att undersöka vården på särskilda boenden i samband med utbrott av covid-19. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, samt enhetschefer intervjuades. Åmål kunde 

väl svara upp till de krav som ställts på vården, och patienter med covid-19 har 

alla fått en individuell bedömning av läkare. IVO:s intervjuer i Åmål föranledde 

ingen ytterligare granskning. 

Trots dessa extraordinära förhållanden under pandemin har samarbetet varit bättre 

än någonsin. Det gäller i stort och smått både internt och externt. Personer från 

förvaltningen har tillsammans med representanter från primärvård och 

länssjukvård deltagit i möten inom Vårdsamverkan Fyrbodal,1-2 gånger i veckan 

från mars 2020. Dessa möten pågår fortfarande varje vecka. Ämnen som tas upp 

är; antal patienter med covid-19, beläggning på kommunens korttidsavdelning, 

samverkansbehov, rutiner och riktlinjer. 

Pandemin har till viss del begränsat oss, men även öppnat upp och påskyndat den 

digitala utvecklingen. Exempel på detta är digitala möten och utbildningar för 

personal, och digital nattillsyn som erbjudits som ett alternativ till hembesök av 

personal. 
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Under kommande år planerar vi att regelbundet genomföra kvalitetsmöten på 

enheterna, vilket tyvärr har fått stått tillbaka under pandemin. Mötena ska 

innehålla multiprofessionella planeringar för brukare i syfte att förebygga bland 

annat trycksår, undernäring och fall. Förekommande avvikelser och 

kvalitetsförbättringar ska kunna diskuteras i teamet,  åtgärder vidtas som sedan 

gemensamt  följs upp. 

Beslutsunderlag 

- Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020 

__________  
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Dnr VAN 2021/23 

VAN § 40 Lex Sarah stöd och funktion 210211 

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 11 februari 2021 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 

- Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 från verksamhetschef stöd och funktion 

Grethe Gustavsson 

- Lex Sarah rapport daterad 11 februari 2021 

- Lex Sarah utredning daterad 25 februari 2021 

- Protokollsutdrag VANAU § 43 den 11 mars 2021  

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  11 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2021/26 

VAN § 41 Uppföljningsrapport 2020 Samhall AB 
annan utförare i hemtjänsten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga redovisad 

uppföljningsrapport 2021-02-25 rörande Samhall AB i Åmål till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har ett ansvar att årligen utföra kontroll och uppföljning av de 

avtalade kraven inom ramen för ”Fritt val av utförare i hemtjänsten”. Rapporten 

ska sammanställas och rapporteras vidare till välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2021 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Uppföljningsrapport från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

- Protokollsutdrag VANAU § 41 den 11 mars 2021  

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

  

Samhall AB 

Fredrik Heintz 

Box 319 

662 27 ÅMÅL 

__________  
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Dnr VAN 2021/3 

VAN § 42 Förenklad ansökan Samhall 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Samhall AB behåller sitt 

godkännande som leverantör av hemtjänst i enlighet med den förenklade ansökan 

daterad 2020-12-18. Godkännandet gäller serviceinsatser inom hemtjänsten till ett 

angivet kapacitetstak på 500 tim./månad. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med gällande förfrågningsunderlag ska utförare av såväl omvårdnad 

som serviceinsatser inom ramen för lagen om valfrihet, LOV  årligen genom den 

förenklade ansökan förbinda sig att arbeta utifrån kommunens 

förfrågningsunderlag och eventuella ändringar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2021 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Förenklad ansökan 2021 Samhall AB 

- Protokollsutdrag VANAU § 42 den 11 mars 2021  

Beslutet skickas till 

Välfärds och arbetsmarknads förvaltningen 

  

Samhall AB 

Fredrik Heintz 

Box 319 

662 27 Åmål 

  

__________  
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VAN § 43 Återrapportering: 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin beskriver nuläget 

gällande pågående arbetsmarknadsinsatser med flytt av enheten arbete och 

utveckling till nya lokaler, utökad samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och om stegförflyttning både internt och externt 

för deltagare i insatserna. Projektet In Åmål har fortsatt försvårande 

omständigheter i och med covid-19. Utvecklingsjobb Åmål har fått förändrade 

förutsättningar i och med Arbetsförmedlingens ändring gällande extratjänster. 

Insatserna har lett, trots pandemin, till minskad arbetslöshet i Åmål.  

__________  
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VAN § 44 Brukarundersökning: socialpsykiatri 
fokus boendestöd och sysselsättning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Boendestödjare Dennis Carvajal Hererra föredrar brukarundersökning inom 

funktionshinderområdet 2020. Brukarundersökningen har genomförts av stöd- 

och boendeenheten inom de två grupperna sysselsättning, dagverksamhet Lotsen, 

och boendestöd. Samtliga deltagare berörs av ena eller båda insatserna. 

Brukarundersökningsmaterial från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och 

Enkätfabrikens verktyg har använts. 

Syftet med brukarundersökningen är att kunna utveckla och säkerställa 

arbetskvaliteten utifrån brukarnas upplevelser och perspektiv. Enkätfrågorna 

utforskar trivsel och förtroende, trygghet, kommunikation, omtanke, rätt stöd och 

inflytande. Resultatet kan ses genom Kolada, kommun- och landstingsdatabasen.  

Vid analys av resultatet har jämförelser gjorts med hela rikets resultat. Resultatet 

visar bland annat gällande boendestöd, att brukarna upplever att de får omtanke 

och rätt stöd från personal, och att det är god kommunikation (personals förståelse 

mot brukare). Förbättringsområden som man finner, i jämförelse med riket, är till 

exempel brukarens inflytande till vad som anses viktigt i sitt boendestöd. 

Gällande sysselsättning påvisas bland annat att brukarna upplever en trygghet och 

trivsel i sin sysselsättning och förtroende för personal. Ett förbättringsområde som 

lyfts är kommunikation.  

__________  
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VAN § 45 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

- Förvaltningschef Helena Wretman informerar gällande individ- och 

familjeomsorg, IFO, att det kommer att införas en ny lagstiftning där barn ses som 

brottsoffer när de bevittnar våld, vilket kommer medföra en ökning i antal 

orosanmälningar. Mer information om den nya lagstiftningen kommer.  

- Ewa Arvidsson (S) informerar om att ett teamsmöte har genomförts med NU-

sjukvårdens presidium och berörda tjänstepersoner, och politiker samt 

tjänstepersoner i Åmål. Verksamhetschef Viktoria Skeie informerade om 

förändrad tillgänglighet och att specialistmottagningar kommer att finnas i 

Bäckefors och Trollhättan. Kommunens synpunkter framfördes. Åmåls kommun 

efterfrågar alternativ i Värmland. NU-sjukvården försäkrade en bra övergång med 

fokus på de mest sköra. 

__________  
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VAN § 46 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 februari till 28 februari 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 februari till 28 februari 2021 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 februari till 28 februari 2021 

4. Barn och familj för perioden 1 februari till 28 februari 2021 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 februari till 28 februari 2021 

6. Vuxengrupp för perioden 1 februari till 28 februari 2021 

__________  
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VAN § 47 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 26 februari 2021 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 1 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 2 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 4 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 5 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 8 mars 2021 gällande beredande 

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

unga, förkortad LVU 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 11 mars 2021 gällande 

kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, förkortad LSS 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 19 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 19 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

__________ 


