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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 48–59 
 Sarah Isgren 
  
  
Ordförande  
 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  
 Anne Sörqvist 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-29 
  
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. 08:30–11:58 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), Ordförande 

Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande 

Anette Andersson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

Anne Sörqvist (C) 
Lillemor Hårdstedt (KD), §§ 50-59 

Anne Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Nina Nilsson (MP) 

Nada Cvijanovic (L), ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) §§ 48-49 

Jan Sedenka (M), ersätter Camilla Ackerblad (M) 
  
Ersättare Ulla Pettersson (S) 

Monica Kristoffersson (S) 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-29  2 (15) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Eva Larsson, controller, §§ 50-51 

Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 
Kenneth Bramberg, tillförordnad förvaltningschef 

Sarah Isgren, nämndsekreterare 

Johanna Bergman, LSS-handläggare, § 52 

Johanna Blomgren, handläggare bostadsanpassningsbidrag, § 53 
Viktor Johansson, projektledare Ung Framtid Åmål, § 56 

Katrin Abrahamsson, ungdomssamordnare Ung Framtid Åmål, § 56 
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VAN § 48 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anne Sörqvist (C) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 49 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr VAN 2021/24 

VAN § 50 Månadsuppföljning och nyckeltal 
mars 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera informationen och 

lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserar efter mars ett utfall om 

396 319 tusen kronor (tkr) för år 2021. Jämfört med budget på 389 669 tkr är det 

en avvikelse om - 6 650 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 mars 2021 
- Nuläge VAN mars 2021 

__________  
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Dnr VAN 2021/35 

VAN § 51 Budgetförslag äskande 2022  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens 

driftsbudgetäskande för år 2022, uppgående till 390 686 tkr, och överlämnar detta 

till budgetutskottet. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens 

investeringsäskande för år 2022, uppgående till 4 885 tkr, och överlämnar detta 

till budgetutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslaget 2022 har sin utgångspunkt i 2021 års driftsbudget med 

uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet. Hänsyn har tagits till 

prognostiserade kapitalkostnader, volymförändringar och effekter av tidigare 
fattade beslut. Förändringar i kostnader för arbetskraft hanteras för kommunen 

under finansförvaltningen. 

Förvaltningens äskande uppgår till 390 686 tkr, vilket är en ökning med 1 017 tkr 

i jämförelse med budgetram för 2021. 

Indexuppräkning och förändrade kapitalkostnader uppgår till 1 110 tkr medan 

volymförändringar och effekten av tidigare fattade beslut innebär en minskad ram 

om – 93 tkr. 

Förvaltningens investeringsäskanden för 2022 uppgår till 4 885 tkr där de enskilt 

största posterna är investeringar gällande IT. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2021 från controller Eva Larsson,  
- Bilaga: Budgetförslag 2022 

- Protokollsutdrag VANAU § 66 den 15 april 2021 

Beslutet skickas till 

Budgetutskottet 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-29  8 (15) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2021/38 

VAN § 52 Riktlinjer för handläggning av 
ärenden enligt LSS 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjer daterade 2021-

03-17 för handläggning av ärenden enligt LSS, Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av nya uppdaterade riktlinjer föreligger med bakgrund av bl.a. införandet 

av det systematiska strukturerade arbetssättet individens behov i centrum, 
IBIC.  De nya riktlinjerna är även gemensamma för samtliga kommuner i 

Dalsland och beslut tas av samtliga nämnder/utskott under april 2021. Riktlinjerna 

ska ses som en vägledning i handläggningen och bedömningen av insatser.  

Nya riktlinjer daterade 2021-03-17 ersätter tidigare riktlinjer antagna av 

dåvarande vård- och omsorgsnämnden 2013-05-30 D.nr 2013/65. 

LSS-handläggare Johanna Bergman informerar nämnden om LSS-teamet i 
Dalsland och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS-

lagen trädde i kraft år 1994 och sedan 2010 har antalet insatser enligt LSS ökat 

med 21 %. Mellan kommuner finns ett utjämningsbidrag där kommuner med få 

insatser betalar en avgift och kommuner med många insatser får bidrag. Vidare 
informerar Johanna Bergman nämnden om att verksamhet, enligt LSS-lagen, ska 

främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer 

som anges i 1 § LSS. Om vilka som kan få hjälp av LSS, de tio stycken särskilda 

insatser som LSS berättigar till och hur ansökningsprocessen går till.  

Vidare informerar Johanna Bergman om nuläge för insatser samt om kartlagda 

framtida behov av boende och daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinje LSS 

- Protokollsutdrag VANAU § 68 den 15 april 2021 

Beslutet skickas till 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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Dnr VAN 2021/36 

VAN § 53 Ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag, BAB 2020067 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2021 från handläggare 
bostadsanpassningsbidrag Johanna Blomgren 

- Bostadsanpassningsintyg daterat den 5 oktober 2020 från Närhälsan Åmål 

Rehabmottagning 

- Offerter 
- Protokollsutdrag VANAU § 47 den 15 april 2021 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag Johanna Blomgren 

__________  
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Dnr VAN 2021/37 

VAN § 54 Verksamhetsberättelse socialjouren 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020 för 

Fyrbodals kommungemensamma socialjour. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den gemensamma socialjouren i Fyrbodal är att invånarna i de 

samverkande 14 kommunerna skall erhålla det stöd de behöver inom ramen för 

individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde på tid då socialnämndernas 

förvaltningskontor har stängt. Jouren servar ett område med drygt 

en kvarts miljon invånare.  

Socialjouren arbetar endast med handläggning av akuta ärenden inom 

socialtjänstens IFO-verksamhet samt med försörjningsstöd som uppstår 
då förvaltningskontoren inte är öppna. Arbetet omfattar myndighetsutövning 

enligt SoL, LVU och LVM, samt allmän rådgivning och stöd. Ärenden som rör 

barn och unga samt ärende som rör våld i nära relation skall prioriteras.   

I den omorganisation som gjorts på IFO i Uddevalla under 2020 har en ny enhet 
skapats, Mottagningsenheten, som socialjouren tillhör.  Övriga som tillhör 

enheten är VIN-handläggare samt mottagningsgruppen för barn och unga.   

På grund av Covid-19 har mycket av det utåtriktade informationsarbete 
socialjouren planerat under 2020 avstannat och ställts in. En ny plan för detta 

arbete kommer upprättas och anpassas till digitala möten.  

De utvecklingsområden som lyfts är en ny plattform för digital signering som 
påbörjats och är i drift, att ytterligare synliggöra barnperspektivet i de ärenden 

som jouren arbetar med och det för samtliga kommuner i Fyrbodal gemensamma 

utvecklingsområdet hemlöshetsfrågan.  

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse socialjouren 2020 

- Protokollsutdrag VANAU § 67 den 15 april 2021 

__________  
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Dnr VAN 2019/13 

VAN § 55 Revidering delegeringsreglemente 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta reviderat 

delegeringsreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av lagändringar och ändringar av titulatur behöver 

delgeringsreglementet för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden revideras. 

Delegeringsreglementet antogs den 9 januari 2019 och reviderades senast den 16 

juni 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2021 från nämndsekreterare Sarah Isgren 

- Förslag till revidering av delegeringsreglemente  

- Protokollsutdrag VANAU § 69 den 15 april 2021 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  
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VAN § 56 Ung Framtid Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för redovisningen och noterar 

informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Viktor Johansson och ungdomssamordnare Katrin Abrahamsson 

informerar nämnden om projektet Ung Framtid Åmål. Senaste redovisningen för 

nämnden genomfördes i december 2020.  

ESF-projektet hör till verksamheten Individ- och Familjeomsorg, IFO. Ung 
Framtid Åmål är ett projekt som vänder sig till 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. Viktor Johansson och Katrin Abrahamsson går igenom 

genomförandefasen och visar personalresurser gällande projektgrupp och 

styrgrupp. Nämnden informeras om förväntade effekter på lång och kort sikt. 

Bland de kortsiktiga effekterna upplever projektets deltagare i högre utsträckning 
ett samordnat stöd genom "en väg in". Långsiktiga effekter som lyfts är att 

projektet förväntas bidra till minskade skolavhopp och fler fullföljda studier. De 

kvantitativa målen är att 100 personer ska delta i projektet, samtliga ska ha en 

individuell handlingsplan, 50 % ska ha gått vidare i arbete eller studier. 

Viktor Johansson och Katrin Abrahamsson visar att det är ett brett spann vad ett 

deltagande kan innehålla. Det finns tre huvudspår (en deltagare kan vara i flera 
samtidigt): jobb, studier, vård och hälsa. Oavsett vilket spår får deltagaren 

friskvård, tillgång till Drivhuset och administrativ hjälp. Projektet har en bred 

samverkan med många aktörer till exempel med vuxenutbildningen, 

Arbetsförmedlingen, Ungvux och externa aktörer.  

Målgruppen har ett mycket stort behov av administrativt stöd (navigera i 

systemet, ansökningar, samhällsinformation och digital kompetens). Går igenom 

exempel på hur det kan se ut kring en ungdom. Målgruppens har behov av 
hållbara övergångar, behov av fortsatt stöd vid arbete och studier, att det blir 

hållbart över tid.  

På gång i projektet är ungdomsjobb med medel från staten för utökad feriepraktik. 
Under hösten anställdes fyra stycken under några månader. Nu planeras för en ny 

omgång i år. Hälsospåret, ACT, kommer med begränsade gruppaktiviteter. Det 

sker via Teams och ett exempel är att lära sig hantera stress. Om det är möjligt 

kommer ett drop-in på innegården att genomföras, samt kommer projektet delta 

på Kristinebergs arbetslivsdagar.  

__________  
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VAN § 57 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

- Nämndsekreterare Sarah Isgren informerar att kommunen går över till Office 

365. Det innebär ett byte av e-postprogram från Groupwise till Windows Outlook. 

Den 30 april 2021 slutar e-posten att fungera på politikernas läsplattor. Mailen 
kan då nås via www.outlook.com/amal från vilken dator och läsplatta som helst. 

Den 7 maj lämnar politikerna in sina läsplattor till IT-enheten. Hämtning sker 

måndag den 10 maj. Då finns appen Outlook på läsplattan och e-posten nås via 

den. All e-post i Groupwise raderas den 31 maj 2021 vilket gör att mail som ska 
sparas behöver mailas till annan e-postadress, och kan sedan mailas tillbaka till 

det nya e-postprogrammet. E-postadresserna kommer inte att ändras, utan 

ändringen gäller endast programmet för e-post. 

- Förvaltningschef Helena Wretman informerar om övergången till Office 365 

inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen arbetar för att 

säkerställa säkerheten i övergången.   

- Ewa Arvidsson (S) informerar att kommunfullmäktige beviljat avsägelse för 

Maria Askeland (C). Lena Koch (C) är vald till ny ersättare i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden.  

- Ewa Arvidsson (S) och förvaltningschef Helena Wretman informerar nämnden 
om genomförd kommundialog med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 

N). Det var god representation från kommunen. Ny hälso- och sjukvårdschef är 

Ulrika Söderlund. Åmål tog upp farhågor och ställde frågor kring förändringen 
om öppenpsykiatrin, informerade om den konsekvensanalys som Medpro lämnat 

in till kommunstyrselsen och ställde frågor om den nära vården. Hälso- och 

sjukvårdsavtalet ska revideras med frågan om ansvarsfördelning runt primärvård 
och specialistvård. En fråga från Folkhälsorådet lyftes gällande remisser till 

röntgen och problematiken för invånare i Åmål som får åka till Göteborg när de 

hade kunnat genomföra undersökningen i närliggande Säffle. Det fria vårdvalet 

väger tyngst och undersökningen kan utföras i Säffle. Dock beviljas inte sjukresor 
vid användande av det fria vårdvalet. I dialogen lyftes också den diskussion som 

förs i Fyrbodal kring Mini-Maria. I Åmål finns en stor förebyggande verksamhet 

med bra samarbete med både öppenpsyk och primärvården samt specialistvård. 
Helena Wretman lyfter att det i dialogen kom fram ett Mini-Maria innebär 

tillgång till en allmänläkare, något som kommunen redan har i samverkan med 

Medpro. Det finns ett förslag om en filial i Åmål. Åmål är med i fortsatt dialog. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom framförde att 
samarbetet med Medpro är väl fungerande och informerade om den nya 

strukturen med två läkare knutna till hemsjukvården. 

__________  
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VAN § 58 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 mars till 31 mars 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 mars till 31 mars 2021 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 mars till 31 mars 2021 

4. Barn och familj för perioden 1 mars till 31 mars 2021 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 mars till 31 mars 2021 

6. Vuxengrupp för perioden 1 mars till 31 mars 2021 

7. Alkohol/tobak 1 februari till 31 mars 2021 

__________  
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VAN § 59 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 24 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 26 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 31 mars 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 28 april 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

__________ 


