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Plats och tid

KS-salen samt via Teams kl. 08:30–12:13

Ledamöter

Ewa Arvidsson (S), Ordförande
Rolf Lindström (S), 1.e vice ordförande
Anette Andersson (S)
Camilla Ackerblad (M), 2:e vice ordförande
Anne Sörqvist (C)
Anne Kaye (SD)

Ersättare

Christer Örtegren (S), ersätter Hussam Hawarne (V)
Hassan Dalo (S), ersätter Nina Nilsson (MP)
Ulla Pettersson (S)
Monica Kristoffersson (S)
Nada Cvijanovic (L), ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) §§ 60-69
Lena Kock (C), ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) §§ 70-74
Susanne Carlsson (SD)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

60–74

Sarah Isgren
Ordförande

Ewa Arvidsson
Justerare

Anette Andersson

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

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats

Datum då anslaget tas ned

Kansli- och utredningsenheten

Underskrift

Sarah Isgren
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Övriga deltagare

Justerare

Eva Larsson, controller, §§ 62-63
Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef
Sarah Isgren, nämndsekreterare
Per Lundin, verksamhetschef arbete och vuxnas lärande, §§ 68-69
Grethe Gustavsson, verksamhetschef stöd och funktion, § 64
Madeleine Hartmann, rektor vuxenutbildningen, § 68
Karin Rolfsman, biträdande rektor vuxenutbildningen, § 68
Maria Jorfors, § 70
Maria Bjurback, § 70
Johanna Wassenius, § 70
Catrin Johansson, § 70
Magnus Lindblad, § 71
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Innehåll
Ärende

Justerare

Sida

VAN § 60 Val av justerare

4

VAN § 61 Godkännande av ärendelista

5

VAN § 62 Ekonomisk uppföljning och nyckeltal april

6

VAN § 63 LOV - lagen om valfrihetssystem, fastställande av timpris 2021

7

VAN § 64 Information: Brukarundersökning stöd och funktion

8

VAN § 65 Samverkansavtal mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra
Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning

9

VAN § 66 Remiss: Motion om att införa obligatoriskt språktest vid nyanställningar i
vård och omsorg inom Åmåls kommun.

10
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VAN § 60 Val av justerare
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Anette Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-27

5 (19)

VAN § 61 Godkännande av ärendelista
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-27

6 (19)

Dnr VAN 2021/24

VAN § 62 Ekonomisk uppföljning och nyckeltal
april
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera informationen och
lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om
-6 800 tusen kronor (tkr) i sin helårsprognos efter april. Efter april månad
beräknar Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ett utfall för år 2021 om 396
469 tusen kronor (tkr) jämfört med en budget på 389 669 tkr vilket är det en
negativ avvikelse om 6 800 tkr. I den föregående prognosen var avvikelsen mot
budget - 6 650 tkr. Avvikelsen återfinns främst under ekonomiskt bistånd där
baserat på den information som finns i nuläget prognostiseras ett underskott mot
budget om -7 500 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 april 2021
- Nuläge VAN april 2021
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr VAN 2021/46

VAN § 63 LOV - lagen om valfrihetssystem,
fastställande av timpris 2021
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen fastställer timpris för externa utförare
från 1 maj 2021.
Omvårdnad

Timpris kronor

Extern utförare, momskompensation 2%

440,00

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg
momskompensation 2%

510,00

Service
Extern utförare, ej momskompensation

376,00

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg
ej momskompensation

434,00

Sammanfattning av ärendet
Fritt val av utförare i hemtjänsten infördes i Åmåls kommun 2010, timpriset
uppdaterades senast den 1 maj 2020, föreligger ny beräkning av timpriset från 1
maj 2021. Till exempel är timpriset för service, extern utförare höjt med 13
kronor per timma jämfört med 2020.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2021 från controller Eva Larsson

Beslutet skickas till
Samhall i Åmål
Helena Wretman, förvaltningschef
Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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VAN § 64 Information: Brukarundersökning
stöd och funktion
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef stöd och funktion Grethe Gustavsson informerar om
brukarundersökning 2020. Verksamheter som omfattas av brukarundersökningen
är gruppboende enligt LSS och servicebostad enligt LSS. Undersökningen
genomförs i respektive verksamhet vartannat år. Syftet med
brukarundersökningen är systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling
samt att granska och säkerställa kvalitet ur brukarens perspektiv. De fyra
kvalitetsområden som undersökningen omfattar är självbestämmande, trygghet,
bemötande och trivsel.
Vidare beskriver Grethe Gustavsson metod och genomförande. Några av de
frågor som ingår i undersökningen är: Får du bestämma om saker som är viktiga
för dig hemma? Är du rädd för något hemma? Trivs du hemma/med
boendepersonalen?
Övergripande slutsatser är att resultatet, gällande gruppbostad, i alla
frågeställningar är förbättrat eller likvärdigt sedan 2018. Faktorer som lyfts är
bland annat aktivt arbete med boendecirkeln. Gällande servicebostad är resultatet
kring de flesta frågeställningarna i undersökningen sämre än det nationella
resultatet och resultatet från 2018. Faktorer som lyfts är bland annat pandemin
med isolering och att man inte kunnat gå till arbetet, psykisk ohälsa och felaktig
förväntan på insatsen.
Tre utvecklingsområden har valts ut. Dessa är delaktighet, självbestämmande och
trygghet.

Beslutsunderlag
- PPT Brukarundersökning
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-27

9 (19)

Dnr VAN 2021/51

VAN § 65 Samverkansavtal mellan
kommunerna, regionen och lärosätena i Västra
Götaland avseende verksamhetsförlagd
utbildning inom akademisk vårdutbildning
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna/teckna avtal
avseende verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar mellan
samtliga kommuner och lärosäten i länet samt västra götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner i länet har sedan tidigare avtal med ett eller flera lärosäten
kring VFU för akademiska vårdutbildningar på grund- och specialistnivå. Västra
Götalandsregionen har motsvarande avtal med lärosätena. Avtalen har varit
väldigt lika varandra till innehåll och utformning. För ca 2 år sedan lyftes frågan
om att istället för separata avtal samla kommunerna och lärosätena i ett
länsgemensamt avtal. Västra Götalandsregionen anslöt sig och önskade vara en
part av det länsgemensamma avtalet.
I länet har ett förslag till gemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning,
VFU, för akademiska vårdutbildningar tagits fram av en partsgemensam
arbetsgrupp. För Fyrbodals kommuner innebär det att det tidigare avtalet mellan
delregionens kommuner och Högskolan Väst ersätts. Förslag till nytt avtal är
förankrat i kommunerna. VästKoms styrelse beslutade den 9 mars 2021 att
rekommendera kommunalförbundet att rekommendera kommunerna att teckna
det länsgemensamma avtalet. Förbundsdirektionen Fyrbodal tog beslut om att
rekommendera de ingående kommunerna den 25 mars 2021.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2021 från förvaltningschef Helena Wretman
- Samverkansavtal mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra
Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk
vårdutbildning
- Utdrag från förbundsdirektionen Fyrbodal 25 mars 2021
- Protokollsutdrag VANAU § 79 den 11 maj 2021

Beslutet skickas till
Västkom
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-27

10 (19)

Dnr VAN 2021/50

VAN § 66 Remiss: Motion om att införa
obligatoriskt språktest vid nyanställningar i
vård och omsorg inom Åmåls kommun.
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen som besvarad.

Reservation
Anne Kaye (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Åmål har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan
för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg
med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta
motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska
som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande
utbildning.
Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst
väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga
språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan
effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det
svenska språket.
Aktuell motion från Sverigedemokraterna hänvisar till välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens möte den 25 mars 2021 då en rapport redovisades från
en brukarundersökning inom funktionshinderområdet (socialpsykiatrin)
sysselsättning och boendestöd.
Den brukarundersökning som presenterades vid välfärds- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde avsåg socialpsykiatrins målgrupp
personer med långvarig psykisk sjukdom, en målgrupp som är extra känslig för
förändringar och där behovet av trygghet och personal kontinuitet är mycket
viktigt.
Socialpsykiatrin har de senaste åren genomgått förändringar vilket bland annat
inneburit ny personal. Sammantaget har de förändringar som socialpsykiatrin
genomgått med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet i
brukarundersökningen.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt för och främjar språkutvecklande arbetsplatser
så att information kan uppfattas av alla. En viktig del är konceptet med utbildade
språkombud som innefattar utbildningar till språkombud, en utbildning till
språkombudsutbildare och en utbildning för chefer.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef Kenneth
Bramberg
- Motion om språktest - Ove Kaye (SD)
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 30 mars 2021
- Protokollsutdrag VANAU § 80 den 11 maj 2021

Yrkande
Anne Kaye (SD) yrkar avslag på förslag till beslut till förmån för det egna
förslaget.
Anne Sörqvist (C) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag
till nämnden och Anne Kayes (SD) yrkande till beslut. Ordförande ställer
välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut mot Anne
Kayes (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Helena Wretman
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-27
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Dnr VAN 2021/52

VAN § 67 Ej verkställda beslut kvartal 1 2021
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2021, 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 första kvartalet 2021 rapporterades fyra beslut gällande SoL äldreomsorg och
två beslut gällande LSS.
Av besluten inom SoL äldreomsorg har tre beslut verkställts. I det kvarvarande
beslutet har den enskilde tackat nej till erbjudande.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 från biträdande förvaltningschef Kenneth
Bramberg
- Protokollsutdrag VANAU § 81 den 11 maj 2021

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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VAN § 68 Information: Vuxenutbildningen
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Rektor Madeleine Hartman och biträdande rektor Karin Rolfsman,
vuxenutbildning och SFI, informerar nämnden om vuxenutbildning Åmål.
Det har varit besparingskrav under åren 2019-2021 på grund av minskade
migrationsmedel vilket har lett till en minskning med fyra tjänster. Det är en
balansakt då behovet bland nyanlända fortsatt är stort. Det är cirka 40 elever i kö
till SFI. Dalslandskommunerna samarbetar genom DUA för att ta fram jobbspår. I
övrigt fortsätter vårdspår, e-handel genomförs under våren 2021, under hösten
2021 kommer en handledarutbildning genomföras genom vård- och
omsorgscollege och under år 2022 startar en språkombudsutbildning.
Statistik visas gällande SFI, grundläggande vux och gymnasiala kurser.
Vidare informeras nämnden om reflektioner bakåt och framåt där det bland annat
lyfts att den gemensamma nämnaren för alla satsningar är målgruppen och de
utmaningar som finns inom välfärd- och arbetsmarknad med målsättningen att
alla ska vidare. Två förstelärartjänster inrättas på vuxenutbildningen under
sommaren 2021, extratjänster/vårdspår ger möjligheten att kunna kombinera
arbete med teoretisk utbildning, såväl språk som yrkeskunskap. Det blir en
tydligare samverkan med Utvecklingsjobb Åmål, Ung Framtid Åmål och In Åmål
samt kommer ett specialpedagogprojekt inledas under hösten 2021, något som
kommer leda till en inrättad tjänst från den 1 januari 2022.
Lärdomar från pandemiåret som lyfts är den goda grund som fanns genom det
digitala arbetet som startade 2017, det är de svagaste eleverna som är svårast att
klara, genomströmningen har gått lite långsammare och det har varit en rättssäker
bedömning. Enheten utvecklar ständigt den digitala miljön och kombinerar
lärplattform, digitala möten och individuell handledning på plats. Något som
försvårar är elevers tekniska begränsningar i hemmet. Ytterligare digitala
satsningar kommer att göras under hösten 2021.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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VAN § 69 Information: Återrapportering
arbetsmarknadsinsatser
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin återrapporterar
arbetsmarknadsinsatser. Under våren har 4-veckors aktivitetsbaserad kartläggning
byggts upp och testats med planerad kontinuerlig drift efter sommaren. Fixartjänst
har kommit igång externt efter stort behov och önskan. Yttre hemtjänst jobbar på
som vanligt och har mycket att göra. Returenbutiken öppnar den 16 augusti. Inom
bilpoolen är det nya systemet, Portify, igång och utvecklas. Bilupphandling sker i
samarbete med KSF utifrån fossilfria drivmedel. Legotillverkning pågår med
många beställningar. Skogslaget har kommit igång och jobbar mer med teknikoch fritidsförvaltningen. Egentesterna har flyttats till ishallen. Projekt grön näring
bygger på tillfälligt statsbidrag då Åmål inte har Skogsstyrelsen på plats. Projektet
kommer att sysselsätta tio personer under sommaren och hösten.
Vidare beskriver verksamhetschef Per Lundin bakgrunden till Utvecklingsjobb
Åmål med uppdraget att ta fram en plan för att minska kostnaderna för
ekonomiskt bistånd, förändringar som skett under resans gång och kommunens
centrala ledningsgrupp som styrgrupp med kommundirektören som
sammankallande. De förändringar som kommit av Arbetsförmedlingens beslut om
färre extratjänster på grund av mindre tilldelning än förväntat, ger en osäkerhet
kring framtiden. Resultat för Utvecklingsjobb Åmål presenteras och planen
framåt visas.
Gällande projektet In Åmål informerar verksamhetschef Per Lundin om nuläget
där bland annat en hälsoskola genomförs i utemiljö i kombination med svenska,
utbildningen i arbetsmarknadskunskap har utformats för att kunna genomföras
digitalt och projektet har uppsökande aktiviteter med föreningarna i Åmåls
kommun.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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VAN § 70 Information: Personligt ombud
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef personligt ombud Fyrbodal Maria Jorfors, personligt ombud Maria
Bjurbäck och personligt ombud Catrin Johansson informerar nämnden om
personligt ombud Fyrbodal.
Personligt ombud Fyrbodal startade upp 2018. Bakgrunden till personligt ombud
(PO) är psykiatrireformen. Under åren 1995-1998 genomfördes
försöksverksamhet på tio orter i Sverige. Socialstyrelsen såg i utvärderingen att
bland annat antal dagar inom psykiatrisk vård minskade och personerna upplevde
att livskvalitén ökade. Personligt ombud är ett regeringsbeslut och bygger på
statsbidrag.
Verksamheten i Fyrbodal är indelad i två områden där Trollhättan är värdkommun
och därmed arbetsgivare. Trollhättan ansvarar för att söka statsbidrag och
rapportera.
Målgrupp för verksamheten är personer över 18 år med psykisk
funktionsnedsättning (även neuropsykiatriska diagnoser) som har omfattande
svårigheter i det vardagliga livet, har stöd från socialtjänst, sjukvård och andra
myndigheter samt är folkbokförd i någon av Fyrbodals kommuner. De tre
huvuduppgifterna är att stödja och bistå den enskilde, uppmärksamma brister i
hjälpsystemet både hos myndigheter och sjukvården och att förbättra
förutsättningarna för människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Under pandemin har, både nationellt och i Fyrbodals område, behovet av stöd
med myndighetskontakter ökat. Ökningen ligger inom ramen för att
myndigheterna har digitaliserat sig mer, dels för kognitiva svårigheter, men också
kunskaps- och ekonomibrist. När myndighetskontakt till exempel kräver bank-id,
väcks frågor som vilka rättigheter till smartphone en person med försörjningsstöd
har. Möjligheter med digitaliseringen är att det kan underlätta för personer att
delta i möten när dessa är digitala, men inom verksamheten är det tydligt att de
sköra får det svårare i och med de digitala kraven.
Vidare beskrivs de olika slags uppdrag som verksamheten hanterar; ansökan,
ekonomi, söka behandling, sysselsättning och boende. Arbetsuppgifter sker
utifrån klientens uppdrag och arbetssättet är bland annat personkontinuitet,
samma ombud över tid, och vikten av flexibilitet lyfts där personens unika behov
och aktuella hälsotillstånd är utgångspunkten för allt arbete.

Beslutsunderlag
- Powerpoint personligt ombud Fyrbodal
__________
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VAN § 71 Information: STAM-gruppen
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Handledare Magnus Lindblad informerar välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
om arbetet med STAM-gruppen som startade upp år 2011 utifrån behovet att
fånga upp personer med missbruksproblem som var långt ifrån arbetsmarknaden.
STAM står för strukturerad aktivitet med motivation. Målsättningen är att fånga
upp den enskilde där personen befinner sig och möjliggöra personlig utveckling.
Att erbjuda ett meningsfullt innehåll med sysselsättning. till exempel åker de
under torsdagar runt till verksamheter och hämtar återvinning. Arbetet syftar till
att motverka inläggningar för avgiftning och liknande och att kunna ge den
enskilde struktur genom aktivitet på STAM. Struktur och rutiner hjälper den
enskilde att må bra, att känna sig efterfrågad och att växa. De som varit med
längre stöttar de nya.
Personerna i gruppen lider av missbruk och psykisk ohälsa, och har många gånger
hamnat mellan stolarna. I STAM-gruppen får de bland annat hjälp med
myndighetskontakter och läkarkontakter.
Idag är tio personer inskrivna brukare i STAM. Under pandemin har brukarna fått
vara en och en, men alla har haft daglig telefonkontakt. Gruppen odlar mycket,
både i pallkragar och på odlingslott. De arbetar utifrån en slags trappstegsmodell
för att komma vidare. En del har gått vidare till skola eller AME, eller
praktikplats. Brukarna är väldigt olika individer och orkar med olika mycket.
Utifrån varje individ tas uppgifter fram så som att hjälpa till att flytta brukare
inom LSS som behövt hjälp. Målsättningen är att ge brukarna verktyg, en tro på
sig själva och att de kan växa i sin uppgift.
En brukare presenterar sig och beskriver sin upplevelse av STAM-gruppen.
Brukaren lyfter vikten av gemenskap och av rutiner som exempelvis frukost.
__________
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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VAN § 72 Information/meddelande
Sammanfattning av ärendet
Ingen information fanns att rapportera.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum
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18 (19)

VAN § 73 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 april till 30 april 2021
2. Försörjningsstöd för perioden 1 april till 30 april 2021
3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 april till 30 april 2021
4. Barn och familj för perioden 1 april till 30 april 2021
5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 april till 30 april 2021
6. Vuxengrupp för perioden 1 april till 30 april 2021
7. tobak för perioden 1 april till 30 april 2021
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
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VAN § 74 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 28 april 2021 gällande bistånd
enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL
- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 26 maj 2021 gällande
beredande av vård av unga
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

