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VAN § 131 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Lena Kock (C) väljs att justera dagens protokoll. 

 

__________ 
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VAN § 132 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns.  

 

__________ 
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VAN § 133 Ekonomisk månadsuppföljning och 
nyckeltal oktober 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Nämnden begär information kring hur de statliga bidragen används. 

Återrapportering sker på Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 

decembersammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -

6 300 tusen kronor (tkr) i sin helårsprognos efter oktober. I den föregående 

prognosen var avvikelsen mot budget -9 200 tkr. 

Efter oktober månad beräknar Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ett utfall 

för år 2021 om 402 036 tusen kronor (tkr) jämfört med en budget på 395 736 tkr 

vilket är en negativ avvikelse om 6 300 tkr. Avvikelsen återfinns främst under 

ekonomiskt bistånd där baserat på den information som finns i nuläget 

prognostiseras ett underskott mot budget om -9 000 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. 

Rolf Lindström (S) och Lena Kock (C) efterfrågar rapportering kring vilka 

statsbidrag som inte använts och varför.  

Berith Sletten verksamhetschef IFO informerar om att två tjänster på heltid ska 

arbeta med att identifiera nya orsakskoder och på det viset kunna rikta sina insatser 

bättre. Från 1 december 2021 ska även en heltidstjänst sättas för att arbeta med FUT 

– felaktiga utbetalningar.  

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2021 

- Nyckeltal oktober 2021 

__________ 
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VAN § 134 Uppföljning internkontrollplan 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna rapporten till 

kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). 

Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna 

kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna 

kontrollsystemet. 

Tre områden valdes ut att kontrolleras: Dataskyddsförordningen GDPR – 

incidentrapportering, ekonomiskt bistånd – granskning av beslutsunderlag samt 

uppföljning av privata utförare. 

1) Dataskyddsförordningen GDPR – incidentrapportering  

Risk: Att rapportering ej sker 

Granskning: Stickprov. Ingen avvikelse.  

Kommentar: Stickprov har utförts på totalt sju stycken chefer inom 

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen gällande kunskap om ansvar för 

incidentrapporteringen och kunskap om rutin eller var rutinen finns för 

incidentrapporteringen. Samtliga sju stickprov redovisar ingen avvikelse.  

2) Ekonomiskt bistånd – granskning av beslutsunderlag 

Risk: Felaktigt ekonomiskt bistånd beviljas.  

Granskning: Slumpmässigt utvald stickprovskontroll 5 per månad. 

Avvikelse har noterats 

Kommentar: Stickprovskontroller har utförts men inte enligt plan. Av totalt 

85 stycken stickprovskontroller har 16 avvikelser noterats. Perioden för 

stickprovskontrollerna ligger delvis utanför aktuell period med start 20-10-

01 med avslut 21-09-30.  

Berith Sletten verksamhetschef IFO berättar om den nya e-tjänsten för 

återansökningar av försörjningsstöd och hur detta kan kopplas till automatiska 

stickprovskontroller. Hon informerar även om att gällande de avvikelser som 

upptäckts via stickprovskontroller så har inga pengar betalats ut i något av 

ärendena.  

 

3) Uppföljning privata utförare 

Risk: Bristande kontroll, uppföljning och insyn i privata utförares 

verksamhet. 

Granskning: Kontakt med berörda chefer med bakgrund av uppdraget 

uppföljning och återrapportering nämnd. 

 Liten avvikelse - processen/rutinen behöver utvecklas/förbättras 

Kommentar: Tre externa avtal har granskats. Avtal med extern leverantör 

enligt lagen om valfrihet, LOV gällande serviceinsatser i hemtjänst, 
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inköpsavtal dagligvaror och avtal med utbildningsleverantör inom 

Vuxenutbildningen. Av dessa har avtalet gällande serviceinsatser inom 

hemtjänsten kontinuerligt följts upp och återrapporterats till nämnd. 

Inköpsavtalet av dagligvaror och avtalet med utbildningsleverantör följs 

upp inom förvaltningen men saknar återrapportering till ansvarig nämnd.  

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2021 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Bilaga: Uppföljning av interkontrollplan 2021 

- Protokollsutdrag VAN AU §186 2021-11-11 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen, inklusive handling 

__________ 
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VAN § 135 Regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

ingå i den regionala överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den regionala överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet har framarbetats med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande 

praxis, som anger att sjukvårdshuvudmannen har ansvar för personliga hjälpmedel, 

skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning, och daglig 

verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel tillgodoses. För att undvika detta krävs tydlighet i 

ansvarsfördelningen huvudmännen emellan, samt samordnade insatser från både 

hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet. 

Syftet med överenskommelsen är den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt 

att påtala vikten av samverkan mellan olika parter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Grethe Gustavsson daterad den 4 november 2021 

- Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund § 71 daterad den 23 

september 2021, inklusive bilagor. 

- Protokollsutdrag VAN AU §187 2021-11-11 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Västra Götalandsregionen 

__________ 
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VAN § 136 Lex Sarah, stöd och funktion, 210816 

 *** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

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 16 augusti 2021 gällande en händelse inom 

verksamheten för stöd och service. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef som ser allvarligt på händelsen, men bedömer inte att rapporten 

föranleder en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah-rapport daterad 16 augusti 2021 

- Lex Sarah-utredning daterad 19 oktober 2021 från verksamhetschef stöd och 

funktion Grethe Gustavsson 

- Protokollsutdrag VAN AU §188 2021-11-11 

__________ 
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VAN § 137 Lex Sarah, stöd och funktion, 210728 

 *** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

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 28 juli 2021 gällande en händelse inom 

verksamheten för stöd och service. Händelsen har utretts av ansvarig 

verksamhetschef som ser allvarligt på händelsen, men bedömer inte att rapporten 

föranleder en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah-rapport daterad 28 juli 2021 

- Lex Sarah-utredning daterad 12 augusti 2021 

- Protokollsutdrag VAN AU §189 2021-11-11 

__________ 
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VAN § 138 Sammanträdesdatum 2022 för 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden fastställer sammanträdesdatum 2022 för 

nämnden och arbetsutskottet enligt nedanstående.  

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående förslag lämnas till sammanträdesdagar för välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden (VAN), dess arbetsutskott (VAN AU) och 

beredningsmöten. 

Nämndsammanträden börjar klockan 08.30, med gruppmöten från kl.08.00. 

Arbetsutskotts- och beredningsmöten börjar klockan 09.00. 

 

 Jan Feb Mar April Maj Juni 

Beredning 4 1 8 5 3 2 

Utskott 13 10 17 14 12 9 

Nämnd 27 24 31 28 25 16 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Beredning - 4 6 4 1 29 nov. 

Utskott - 11 15 13 10 8 

Nämnd - 25 29 27 24 15 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2021 från nämndsekreterare Jenny 

Nordberg Durmaz 

- Protokollsutdrag VAN AU §190 2021-11-11 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kansli- och utredningsenheten 

__________ 
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VAN § 139 Information och återrapportering 
kring schema USK, heltidsresan och resurstid 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och arbetar vidare 

med ärendet och återkommer med uppföljning på decembernämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 oktober 2021 inkom en skrivelse gällande schema till välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden från vård- och omsorgspersonal anställda inom 

kommunen. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 28 oktober 2021 

att ge följande uppdrag till förvaltningen: 

-Att arbeta fram svar på skrivelsen vad det innebär ekonomiskt att uppfylla kraven 

och önskemålen. 

-Att svaret redovisas för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i november. 

Nämnden arbetar därefter vidare med ärendet. 

Nämnden gick igenom den inkomna skrivelsen samt det inkomna 

tjänstemannasvaret från Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, och Helena 

Wretman, förvaltningschef, som redovisar de ekonomiska konsekvenserna av 

personalens önskemål. 

Nämnden avsatte en god del av sammanträdestiden till att fritt, öppet och kreativt 

diskutera olika möjliga vägar framåt i ärendet och kommer fortsätta arbetet i 

decembernämnden.  

Beslutsunderlag 

- Skrivelse gällande schema för USK 

- Protokollsutdrag VAN §127 28 oktober 2021 

- Svar angående skrivelse  

__________ 
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VAN § 140 Information: Barnafrid 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om den nya 

brottsrubriceringen barnfridsbrott. 

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer införs den 1 augusti 

2021 nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hälso- och 

sjukvårdslagen  

(2017:30), HSL, patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), OSL. 

För socialtjänstens del införs ett uttalat krav på att verka för att personer som 

utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 

beteende. 

14 dec startar ett etableringsteam i Åmål som bland annat kommer vara inriktade på 

att arbeta med dessa frågor.   

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 5/2021, Juni 2021.  

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott. 

__________ 
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VAN § 141 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

- Ewa Arvidsson (S) lämnar information med anledning av industrietablering 

DANA, Nordiska Kardan 

- Information från kommundialog som hölls mellan kommunen och HSNN 

den 16 november kring bland annat Hälsosjukvårdsavtalet och att BUP 

kommer lägga en filial i Åmål  

 

__________ 

 

 



 
 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

16(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-25 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

VAN § 142 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 oktober till 31 oktober 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 oktober till 31 oktober 2021 

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

4. Vuxengrupp för perioden 1 oktober till 31 oktober 2021 

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

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

__________ 
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VAN § 143 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 2021-10-27 gällande upphörande av 

vård av unga, mål nr 4766-21.  

- Slutligt beslut från Kammarrätten i Göteborg daterad 2021-10-29 gällande 

ekonomiskt bistånd; fråga om prövningstillstånd, mål nr 6159-21.  

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 2021-11-11 gällande återkrav av 

ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), mål nr 7639-21 

- Slutligt beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm daterad 2021-11-

12 gällande Inhibition i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga; fråga om prövningstillstånd, mål nr 6587-21 

__________ 

 

 

 


