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VAN § 99 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anne Kaye (SD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 100 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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VAN § 101 Information: Integrerad mottagning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten informerar om plan för att utveckla en 
integrerad mottagning. Som en del av omställningen till god och nära vård har 

vårdcentralen Medpro, regionen och kommunens socialtjänst tillsammans skapat 

nya arenor. Verksamhetsidén är att individer som riskerar en negativ utveckling 

av den psykiska hälsan tidigt kan identifieras och erbjudas hjälp. Den kommer att 
fungera på primärvårdsnivå, ge möjlighet till kompetensutveckling och 

handledning och vara kunskapsspridande. 

Bakgrunden kommer ur regionens beslut gällande omorganisering av 
vuxenpsykiatrins mottagning i Åmål med endast en huvudmottagning i Dalsland, 

som är placerad i Bäckefors och med en filial i Åmål. Medpro har gjort en 

ansökan om ett UPH-team (ung psykisk hälsa). Regionen har också tagit beslut att 

Bäckefors Barn- och ungdomsmottagningen, BUP, ska ha en filial i Åmål. 

Vidare informerar Berith Sletten att sedan tidigare finns en samlokalisering med 

ungdomsmottagningen som delar lokal med Ungvux. Efter beskedet om 

omorganisering började region och kommun diskutera vinster med 
samlokalisering samtidigt som planerna med den nära vården kom, att vårdcentral 

inte längre var lika med primärvård, utan att det är kommun och region 

tillsammans som utgör primärvård. Ett skifte som också kommer från WHO där 
dagens hälsosystem ska ställas om till mer förebyggande arbete. Ett sätt att ställa 

om till den nära vården är att samlokalisera, en del för vuxenhälsa och en del för 

ungdomshälsa, med tonvikt på att komma in tidigt för att kunna förebygga. Det 

handlar om stöd och vård på rätt nivå. I basen finns förebyggande stödinsatser, 
hälsoarbete och primärprevention. Sedan följer tidigt stöd, råd och arbete med 

riskgrupper. Socialtjänstens insatser, beviljade insatser, stödinsatser exempelvis i 

skolan och första linjens vård. I toppen finns specialistpsykiatri, specialinsatser 

och omhändertagande genom LVU och LVM. 

Beslutsunderlag 

- PPT Information integrerad mottagning 

__________  
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Dnr VAN 2021/24 

VAN § 102 Ekonomisk månadsuppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om 
-8 850 tusen kronor (tkr) i sin helårsprognos efter augusti. I den föregående 

prognosen var avvikelsen mot budget - 6 800 tkr. 

Efter augusti månad beräknar välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ett utfall 

för år 2021 om  404 586 tusen kronor (tkr) jämfört med en budget på 395 736 tkr 
vilket är en negativ avvikelse om 8 850 tkr. Avvikelsen återfinns främst under 

ekonomiskt bistånd där baserat på den information som finns i nuläget 

prognostiseras ett underskott mot budget om -8 500 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 månadsuppföljning augusti 2021 

- Nyckeltal augusti 2021 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  8 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2021/101 

VAN § 103 
Delårsrapport/verksamhetsberättelse tertial 2, 
2021  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 

tertial 2 2021 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2021 beskrivs välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga 
händelser under året samt nyckeltal. De av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

beslutade inriktningsmålen för år 2021 har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 från controller Emil Thodal  

- Bilaga: Verksamhetsberättelse tertial 2 2021. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 
Välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2021/102 

VAN § 104 Verksamhetsplan 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan och noterar detta. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka förslaget till 

kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till 

verksamhetsplan för år 2022. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021 från controller Emil Thodal 

- Verksamhetsplan 2022 

- Protokollsutdrag VAN AU § 152 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga/handling 

__________  
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Dnr VAN 2021/103 

VAN § 105 Driftbudget 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

driftbudget och noterar detta. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka förslaget till 

kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget 

för år 2022 enligt budgetutskottets anvisningar. 

Den totala driftbudgeten uppgår till 384 669 tkr och är en minskning med 5 000 

tkr i jämförelse med 2021. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Emil Thodal, daterad 2021-09-03 
- Bilaga: Förslag till driftbudget välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022 

- Protokollsutdrag VAN AU § 153 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2021/104 

VAN § 106 Investeringsbudget 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

investeringsbudget och noterar detta. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka förslaget till 

kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 

investeringsbudget för år 2022 som framgår av bilaga ”Investeringsäskande 2022 

samt investeringsplan för åren 2023–2025. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 september 2021 från controller Emil Thodal 

- Bilaga: Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023–2025 
- Protokollsutdrag VAN AU § 154 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomienheten 

 

 

__________  
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Dnr VAN 2021/105 

VAN § 107 Investeringskalkyl 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

investeringskalkyl och noterar detta. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka förslaget till 

kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en investeringskalkyl för 

investeringar år 2022.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad i september 2021 från controller Emil Thodal  

- Bilaga: investeringskalkyl IT-utrustning 

- Protokollsutdrag VAN AU § 155 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef 

Ekonomienheten 
  

__________  
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Dnr VAN 2021/89 

VAN § 108 Avgifter inom välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta 

förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  280 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 
Ett besök under 1 månad 265 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 445 kr/mån 

 

Avgift för utprovning 
av hjälpmedel   100 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

 

Trygghetstelefon ordinärt  285 kr/mån  Ingår i maxtaxan 
boende 

 

Avgift för ledsagning 125 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

 
Korttidsboende 115 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 

    i maxtaxan 

 
Måltidskostnader tillkommer för korttidsboende, dessa fastställs  

av kommunstyrelsen 

 

Stöd och funktion 

 

Måltider i gruppbostad 2 275 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 40 kr/dag för de 
frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 

och middag, inklusive  center och med 85 kr vid 

förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 
tvål och papper) 

 

 
Resor i boendet med 17 kr/mil och person Ej knutet till pris- 

enhetens bil    basbeloppet 
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Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  70 kr 

korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 

 
Frukost  15 kr FSO 

Mellanmål  15 kr FSO 

Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 

 
 

Individ- och familjeomsorg 

 
Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

 
Egenavgift för vistelse på 115 kr/dygn 

behandlingshem 

 
Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 

egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 

enskilde har egen varaktig inkomst). 
 

 

Arbete och vuxnas lärande 

 
Yttre hemtjänst 

 

Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 
 

Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 

 
Transport av trädgårdsavfall 210 kr/tillfälle 

 

- tillkommer personaltid 100 kr/timme och person 

 
Övriga insatser: 

 

Gräsklippning mm 100 kr/timme och person 
 

 

Vuxenutbildningen 

 
Avgift särskild prövning 500 kr/prövningstillfälle   Enl förordning 1991:1124 
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Ekonomiskt bistånd 

Avgift för provisorisk  0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för år 2021, 

dödsboförvaltning  350 kr/timme 

- Om behov finns att två tjänstemän medverkar 

tas dubbel timavgift ut 

- Understiger handläggningstiden 0,5 timme tas 

ingen avgift ut.  
- Mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift 

som kommunen har rätt att ta ut för dessa 

tjänster 
- Ersättning tas ut för direkta utlägg som 

socialförvaltningen haft för att utföra sitt 

uppdrag 

 

  

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen följer 
prisbasbeloppet om inte annat anges. Beräkningsprincipen är densamma som 

föregående år och följer garantipensionernas utveckling. 

Alla avgifter om inte annat anges avrundas till närmaste femtal, en höjning ”slår” 

inte igenom förrän avgiften blir 5 kronor högre. 

Som exempel är timpriset för hemtjänst höjd med 5 kronor till 280 kronor/timmen 

jämfört med 2021. 

Gällande särskild prövning inom vuxenutbildningen anser förvaltningen att en 
avgift ska tas ut av den som vill göra en särskild anordnad prövning inom 

vuxenutbildningen, enligt förordningen 1991:1124 av avgifter för särskild 

prövning inom skolväsendet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2021 från controller Emil Thodal 

- Protokollsutdrag VAN AU § 156 16 september 2021 

  

Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef 

Emil Thodal, controller 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr VAN 2021/100 

VAN § 109 Taxa 2022 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
anta taxeförändringen för 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen 

och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 

handläggartjänst med ansvar att handlägga och tillsyna enligt alkohol- och 

tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel. 
 

Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med 

serveringstillstånd, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser 
(trappsteg) beroende på serveringsställets årsomsättning (föregående år) av 

alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de med tobakstillstånd tas ut som en 

fast avgift. 

Beslutsunderlag 

- Förslag taxa daterad den 26 augusti 2021 från alkohol/ 

tobakshandläggare Jeanette Krafft och Daniel Berglöv  

- Protokollsutdrag VAN AU § 157 16 september 2021        

__________  
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Dnr VAN 2021/111 

VAN § 110 Information: Tillsynsplan alkohol 
och tobak 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Alkohol- och tobakshandläggare Jeanette Krafft informerar om tillsynsplan 

alkohol och tobak. 

Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på tillsynsarbetet samt 

möjliggör mätbara och uppföljningsbara mål. Syftet med tillsynsarbetet i Dalsland 
och Säffle är att få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och få ett gott 

samarbete mellan kommun och näringsidkare. Målet är att med dessa medel bidra 

till en ansvarsfull alkoholservering samt en ansvarsfull handel med folköl, 
tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över 

efterlevnaden av gällande lag och meddelar allmänna råd till vägledning för 
tillämpning av respektive lag. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. 

Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. Den 

omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av kommunen 

och polismyndigheten. Lagstiftning inom respektive områden är sociala 
skyddslagar och deras huvudsakliga syfte och mål är att begränsa preparatens 

skadeverkningar. Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av ”Lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel” och av de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till denna lag. Den kommun där detaljhandel med vissa receptfria 

läkemedel bedrivs, ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de 

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lagstiftningen gällande 

handel med receptfria läkemedel syftar till att motverka att människor skadas 
samt att kvalitén på läkemedlen inte försämras. Gällande lagar Alkohollagen 

(2010:1622) Alkoholförordning (2010:1636) Lag(2018:2088) om tobak och 

liknande produkter Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter Lag 

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Tillsynen består av fyra delar 1. Förebyggande tillsyn 2. Inre tillsyn 3. Yttre 

tillsyn 4. Samordnad tillsyn 

Kommunen skall under januari-mars månad varje år få en redovisning över 

föregående års tillsynsarbete. Redovisningen kommer att innehålla resultat när det 

gäller tillsyn av serverings- och tobakstillstånd, folkölsförsäljning, receptfria 

läkemedel, rökfria skolgårdar och kontrollköp hos kommunens 

försäljningsställen. 

Beslutsunderlag 

- Tillsynsplan 2021-08-10 - tills vidare Dalslandskommunerna och Säffle 
kommun 

__________  
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VAN § 111 Information: Raster 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Grethe Gustavsson och enhetschef stöd och funktion Louise 
Larsson informerar nämnden om raster inom stöd och funktion. Att det tidigare 

har sett olika ut på gruppboenden utifrån måltidsuppehåll och raster. Nu är det i 

enlighet med lagar inlagt raster i alla scheman. Bedömningen är att det är möjligt 

att ta ut raster i alla verksamheter inom stöd och funktion. Om en medarbetare 
inte får ut sin rast ska enhetschef eller verksamhetssamordnare kontaktas så att 

rast möjliggörs. Medarbetarna inom stöd och funktion har tillfrågats om de vill ha 

schemalagd rast eller ansvara själva. Majoriteten svarar att de vill ansvara själva. 
På en enhet kommer rasterna vara schemalagda för att säkerställa rastuttag. I 

rastens innehåll ingår att medarbetaren ska kunna lämna arbetsplatsen för att få en 

riktig paus.  

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar att raster är en viktig 
del i resan med att skapa en heltidsorganisation. Det har funnit åsikter kring 

exempelvis schemaläggning och där arbetar verksamheten med att leda och 

fördela arbetet utifrån lagstiftning och forskning. 

__________  
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VAN § 112 Information: Heltidsresan 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef bemanning och kompetensförsörjning Marielle Ödman, 
verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä och verksamhetschef stöd och 

funktion Grethe Gustavsson informerar välfärds- och arbetsmarknadsnämnden om 

heltidsresan.  

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 
2016–2024. Målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter. Heltidsresans övergripande målsättningar är att 

nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid, deltidsanställda ska 
erbjudas en heltidsanställning och deltidsanställda ska motiveras att arbeta heltid. 

Vidare att heltid som norm handlar om heltidsinkomst, jämställdhet, 

brukarperspektiv, attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning. Att fler inom 

välfärdens yrken arbetar heltid innebär att den kompetens som redan finns tas 
tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel anställda arbetar heltid, behöver inte 

lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid skapas bättre 

förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Att göra heltidsarbete 
till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen 

som kan göras på svensk arbetsmarknad. 

Beslutet att införa heltid som norm i välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 
togs av dåvarande vård- och omsorgsnämnden och gäller från den 1 januari 2018. 

Från den 1 januari 2021 ska personal inom Kommunals avtalsområde med 

veckoarbetstidsmått 40 timmar per vecka, 37 timmar per vecka (dag-, kväll- och 

helgarbete) som nyanställs med tillsvidareanställning, personal som konverteras 
eller som erhåller en tidsbegränsad anställning, arbeta med sysselsättningsgrad 

100 %. När medarbetare som tidigare arbetat deltid ökar sysselsättningsgrad till 

heltid uppstår övertalig tid, som benämns resurstid. Det är tid som genom 
samplanering mellan enheterna kan användas för att bemanna våra verksamheter 

vid frånvaro som sjukdom, vård av barn, semester och så vidare. 

För att heltidsarbete ska bli norm krävs grundläggande förändring i hur 
verksamheterna organiserar och bemannar. En bra arbetsmiljö, vikten av 

återhämtning och en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är viktiga faktorer i 

omställningen till en heltidsorganisation. Central bemanningsfunktion har den 

överblick och samordning som krävs för att kunna samplanera och bygga hållbara 
scheman utifrån en heltidsorganisation. Funktionen utgör idag ett stöd till 

verksamheterna. Tydliga roller och kompetens möjliggör en hållbar strategisk 

bemanningsplanering. Den strategiska planeringen i form av nya grundscheman 
konstrueras först inom verksamhet stöd och funktion, efter årsskiftet 

kommer äldreomsorgen att omfattas. Taktisk och operativ bemanningsplanering 

utifrån planerad frånvaro och oplanerad frånvaro kommer att ske med central 

funktion från och med november 2021. 
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I den centrala bemanningsplaneringen ges ett utökat uppdrag om 25% för 

enhetschef vid enheten för bemanning och kompetensförsörjning med uppdrag att 

bygga organisationen för central bemanningsplanering, utbildning för 
enhetschefer, kommunikationsmaterial, rekrytering och introduktion av 

bemanningsplanerare. Bemanningsplanerare började den 1 augusti 2021 och har 

främst arbetat med implementering av systemstöd e-Companion samt påbörjat 

arbete med grundscheman inom verksamhet stöd och funktion.  

Beslutsunderlag 

- PPT heltidsresan  

__________  
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VAN § 113 Genomgång inför revisorernas 
grundläggande granskning år 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 oktober 2021 genomförs revisorernas grundläggande granskning av 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. I den grundläggande granskningen ingår 

att bedöma centrala styrnings- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi 

och internkontroll. Det av revisionen efterfrågade underlaget bestående av 
verksamhetsplan, verksamhetsmål, riskanalyser, planer för intern kontroll och 

senaste uppföljning som gjorts samt senaste ekonomiska uppföljningen med 

åtgärder vid eventuell avvikelse mot budget, har skickats till revisionen.   

Förvaltningschef Helena Wretman, biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg och controller Emil Thodal informerar nämnden om kommande 

granskning och de frågor som utgör underlag inför revisionens träff med 

nämnden.  

Beslutsunderlag 

- PPT Inför revisionens granskning 

__________  
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VAN § 114 Information/meddelande 
 

Sammanfattning av ärendet 

- Förvaltningschef Helena Wretman informerar om kommande tredje 
vaccinationsdos för personer som är 80 år och äldre. Vidare att alla vårdcentraler i 

Västra Götaland kommer att ha öppet kommande helg för de som av någon 

anledning ej vaccinerat sig ännu. 

- Nämndsekreterare Sarah Isgren informerar om kommande utbildning och 

workshop med Glokala Sverige som genomförs via Teams den 8 oktober samt om 

det nya ärendehanteringssystemet Ciceron där politikerna kommer att få 

utbildning i hur de når handlingar framöver.  

__________  
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VAN § 115 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 augusti till 31 augusti 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 augusti till 31 augusti 2021 

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

4. Vuxengrupp för perioden 1 augusti till 31 augusti 2021 

5. Barn och familj för perioden 1 augusti till 31 augusti 2021 

6. Familjerätt/familjehem för perioden 1 augusti till 31 augusti 2021 

7. Alkohol/tobak för perioden 1 augusti till 31 augusti 2021 

 

 

__________  
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VAN § 116 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 2 september 2021 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, mål nr 7042-21 

- Slutligt besked från Högsta förvaltningsdomstolen daterat 2 september 2021 

gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (20021:453), förkortad SoL, mål nr 2157-

2159-21 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 8 september 2021 

gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, mål nr 8201-

21 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 15 september 2021 gällande 

anmälan om behov av offentligt biträde, mål nr 8119-21 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 21 september 2021 gällande 

anmälan om behov av offentligt biträde; nu fråga om avskrivning, mål nr 4134-21 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 21 september 2021 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, mål nr 9146-21 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 22 september 2021 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, mål nr 9146-21 

 - Dom från Förvaltningsrätten i Göteborgs daterad 24 september 2021 gällande 

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

unga, förkortad LVU, mål nr 9486-21 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 29 september 2021 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, mål nr 10975-21 

__________ 


