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Dnr 4133 

VAN § 144 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Hussam Hawarne väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 
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Dnr 4134 

VAN § 145 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________ 
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Dnr 2021-00024 

VAN § 146 Ekonomisk månadsuppföljning och 
nyckeltal november 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

månadsuppföljning Ekonomisk prognos november 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -

3 400 tusen kronor (tkr) i sin helårsprognos efter november. I den föregående 

prognosen var avvikelsen mot budget -6 300 tkr. 

Efter november månad beräknar Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ett 

utfall för år 2021 om  399 136 tusen kronor (tkr) jämfört med en budget på 395 736 

tkr vilket är en negativ avvikelse om 3 400 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. 

Beslutsunderlag 

- - Ekonomisk månadsuppföljning november 2021 

- - Nyckeltal november 2021 

__________ 
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Dnr 2021-00102 

VAN § 147 Verksamhetsplan 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 

inklusive inriktningsmål för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till 

verksamhetsplan för år 2022. 

Verksamhetsplan 2022 har sin utgångspunkt i kommunens vision samt de 

strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige tagit 

beslut om. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Fastställande av verksamhetsplan 2022 daterad 29 

november 2021 av Emil Thodal, controller och Helena Wretman, 

förvaltningschef 

- Bilaga verksamhetsplan 2022 

-  Protokollsutdrag, beslut VAN AU, 2021-12-09 §212 Verksamhetsplan 

2022. 

Beslutet skickas till 

Helena Wretman, förvaltningschef 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga/handling 

__________ 
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Dnr 2021-00103 

VAN § 148 Driftbudget 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa driftbudget för år 

2022, uppgående till 390 927 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar 

kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget för 

år 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda budgetram.  

Den totala driftbudgeten uppgår till 390 927 tkr och är en minskning med 6 773 tkr 

i jämförelse med 2021. 

Den föreslagna budgeten för 2022 har inte tagit hänsyn till ökade volymer, 

indexuppräkning, ökade kapitalkostnader samt ökade IT-kostnader 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Fastställande av driftbudget 2022 daterad 29 november 

2021 av Emil Thodal, controller och Helena Wretman, förvaltningschef 

- Bilaga: Förslag till driftbudget välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 

2022 

- Protokollsutdrag, beslut VAN AU 2021-12-09 §213 Driftbudget 2022 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 
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Dnr 2021-00104 

VAN § 149 Investeringsbudget 2022 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa investeringsbudget för 

år 2022 som uppgår till 3 000 tkr vilket motsvarar kommunfullmäktiges fastställda 

investeringsram för år 2022, samt investeringsplan för åren 2023–2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 

investeringsbudget för år 2022 som framgår av bilaga ”Investeringsbudget 2022 

samt investeringsplan för åren 2023–2025. 

Beslutet stämmer överens med kommunens visionsstyrningsmodell som beskriver 

strukturen för styrning och arbetssättet för planering och uppföljning av kommunen 

och dess verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Fastställande av investeringsbudget 2022, daterad 30 

november 2021 av Emil Thodal, controller och Helena Wretman, 

förvaltningschef 

- Bilaga: Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för åren 2023-2025 

- Protokollsutdrag, beslut VAN AU 2021-12-09 §214 Investeringsbudget 

2022. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomienheten 

__________ 



 
 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

9(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-16 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

CAMILLA 
ACKERBLAD 
2021-12-21 09:22:02 

HUSSAM HAWARNE 
2021-12-21 12:57:31 

JENNY NORDBERG 
DURMAZ 
2021-12-21 13:01:06 

  

 

Dnr 4240 

VAN § 150 Sammanställning Statsbidrag 2021 

 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av de olika statsbidragen och dess användning under 2021. 

Beslutsunderlag 

Bilaga:  Sammanställning Statsbidrag 2021, daterad 13 december 2021 

__________ 
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Dnr 2019-00013 

VAN § 151 Delegeringsreglemente Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 2019-2022 

 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta tilläggen i 

delegeringsreglemente gällande riktlinjer med anvisningar för handläggning av 

ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom välfärds- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden avgörs dagligen 

ett stort antal ärenden. Av praktiska skäl måste beslutanderätten i många frågor 

överlåtas. 

Under 2021 har nya riktlinjer med anvisningar för handläggning av ekonomiskt 

bistånd arbetats fram, därav behöver delegeringsreglementet revideras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Tillägg i delegeringsreglemente gällande riktlinjer med 

anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd, daterad 30 november 2021 av 

Berith Sletten, verksamhetschef IFO 

- Protokollsutdrag, beslut VAN AU 2021-12-09 §206 Delegeringsreglemente 

Välfärd- och arbetsmarknadsnämnden 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 



 
 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

11(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-16 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

CAMILLA 
ACKERBLAD 
2021-12-21 09:22:02 

HUSSAM HAWARNE 
2021-12-21 12:57:31 

JENNY NORDBERG 
DURMAZ 
2021-12-21 13:01:06 

  

 

Dnr 2021-00137 

VAN § 152 Riktlinjer med anvisningar för 
handläggning av ekonomiskt bistånd  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjer med anvisningar 

för handläggning av ekonomiskt bistånd.  

Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd revideras av välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. Anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd har 

tagits fram och revideras löpande av välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har nya riktlinjer med anvisningar för handläggning av ekonomiskt 

bistånd tagits fram. Dessa riktlinjer är framtagna ur aktuell lagstiftning, vägledande 

domar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, handböcker etc. Att 

handlägga ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag vilket handlar om att genom 

motivations- och förändringsarbete hjälpa den enskilde att bli självförsörjande på 

sikt och under tiden detta sker pröva rätten till ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna 

syftar till att skapa rättssäkerhet och likabehandling under hela 

handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd.  

Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd revideras av välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd har tagits fram och revideras 

löpande av välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- - Tjänsteskrivelse Välfärd- och arbetsmarknadsnämndens riktlinjer med 

anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd från verksamhetschef 

IFO Berith Sletten daterad 29 november 2021 

- - Riktlinjer med anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd 

- - Protokollsutdrag, beslut VAN AU, 2021-12-09 §207 Riktlinjer med 

anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 
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Dnr 2021-00138 

VAN § 153 FUT - Felaktig Utbetalning, tillägg i 
Socialtjänstens arbetsuppgifter 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Berith Sletten, verksamhetschef IFO förevisar handboken för FUT- felaktiga 

utbetalningar och berättar om de nya arbetsuppgifterna.  

Berith informerar också om att en tjänsteskrivelse författas. 

Beslutsunderlag 

- Handbok_FUT daterad 9 december 2021 

- Protokollsutdrag, beslut VAN AU 2021-12-09 §208 Felaktig Utbetalning. 

Tillägg i socialtjänstens arbetsuppgifter  

__________ 
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Dnr 2021-00119 

VAN § 154 Remiss: Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 

synpunkter på Remissförslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära 

vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 

områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 

förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 

omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Remissförslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god 

och nära vård, daterad 3 december 2021 av Anna-Karin Lindblom MAS 

och Helena Wretman, förvaltningschef.  

- Missiv Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård, från 

Västkom och Västra Götalandsregionen. 

- Remissversion, Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, 

från Västkom och Västra Götalandsregionen. 

- Arbetsmall för synpunkter på Färdplan–länsgemensam strategi för god och 

nära vård.    

- Protokollsutdrag, beslut VAN AU, 2021-12-09 §209 Remiss: Färdplan -

Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

 

__________ 
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Dnr 2021-00120 

VAN § 155 Remiss: Hälso- och sjukvårdsavtal 
och tillhörande överenskommelser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 

synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet 

uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen 

ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.  

Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus 

på personcentrerat förhållningssätt.  

Kommunen erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Hälso- och 

sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser. Synpunkterna ska lämnas via ett 

webbformulär senast 31 december 2021. 

Förvaltningens synpunkter bifogas tjänsteskrivelsen i form av avsedd arbetsmall 

som efter nämndbeslut kommer att överföras till webbformuläret. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Remiss: Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser daterad 3 december 2021, av Anna-Karin Lindblom, 

MAS och Helena Wretman, förvaltningschef. 

- Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser från 

Västkom och Västra Götalandsregionen. 

- Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 

överenskommelser från Västkom och Västra Götalandsregionen. 

- Arbetsmall för synpunkter på Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser.    

- Protokollsutdrag, beslut VAN AU, 2021-12-09 §210 Hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

 

__________ 
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Dnr 2021-00139 

VAN § 156 Samverkande Sjukvårdsavtal 2022  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna avtal om samverkande 

sjukvård mellan HSNN och kommunerna från år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalsperiod  

Avtalet om samverkande sjukvård gäller från 2022-01-01 tillsvidare tills avtalet 

sägs upp av någon av parterna. Uppsägningstiden är 6 månader. Avtalet kan 

omförhandlas vid väsentliga förändringar hos någon av parterna.   

Mål för avtalet 

Det gemensamma målet för parterna och ingående verksamheter är att förbättra och 

utveckla samverkan i sjukvården, för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för 

invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 

Avtal samverkande sjukvård med kommunerna från 2022 

Beslutet skickas till 

HSNN 

Välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 
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Dnr 2021-00133 

VAN § 157 Revisionsrapport Granskning 
bemanningsplanering och 
arbetsledningsresurser inom vård och omsorg 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden att notera informationen och återuppta 

ärendet i januarinämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Granskningsrapport Granskning bemanningsplanering och arbetsledningsresurser 

inom vård och omsorg av KPMG AB från 2021-03-31 med ankomstdatum 2021-

11-15 till Åmåls kommun kommer att tas upp i januarinämnden tillsammans med 

inkommet yttrande från tjänsteperson.  

Protokollsanteckning 

Alliansgruppen inkommer via Anne Sörqvist (C) med följande 

protokollsanteckning: 

Mot bakgrund av att frågan tagits upp på VANs novembermöte om att informera 

personalen om att nämnden har frågan om arbetsvillkoren uppe och kommer att 

behandla frågan fortsatt förutsätter vi att information om detta gått ut eller kommer 

att göra det inom kort. 

Då ordinarie ordförande Ewa Arvidsson (S) inte närvarar vid dagens möte 

informerar förvaltningschef Helena Wretman om att en julhälsning tillsammans 

med en kortare information om nämndens fortlöpande arbete har lagts ut på 

personalens Intranät Ånet, där Ewa Arvidsson står som avsändare. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport Granskning bemanningsplanering och 

arbetsledningsresurser inom vård och omsorg av KPMG AB daterad 31 

mars 2021 

__________ 
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Dnr 3941 

VAN § 158 Information/meddelande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Ackerblad, 2:e vice ordförande som idag leder mötet, berättar att 

informationslappar ska komma att sättas upp i hyreslägenheters trappuppgångar, 

tillhörande ÅKAB, gällande huskurage och hur man som granne kan bemöta våld i 

nära relationer. 

__________ 
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Dnr 3942 

VAN § 159 Rapportering av delegeringsbeslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Bistånd för perioden 1 november till 30 november 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 november till 30 november 2021 

3. Vuxengrupp för perioden 1 november till 30 november 2021 

4. Barn och familj 0-20 år för perioden 1 november till 30 november 2021 

5. Familjerätt/familjehem för perioden 1 november till 30 november 2021 

6. Alkohol-tobak för perioden 1 november till 30 november 2021 

__________ 
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Dnr 3943 

VAN § 160 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

-  Dom från Förvaltningsrätten Göteborg daterad 1 december 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL i mål nr 10765-21 

-  Dom från Förvaltningsrätten Göteborg daterad 3 december 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL i mål nr 11807-21 

- Dom från Förvaltningsrätten Göteborg daterad 6 december 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL i mål nr 11953-21 

- Dom från Förvaltningsrätten Göteborg daterad 8 december 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL i mål nr 10939-21 

__________ 

 



 

Undertecknat av följande personer
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E-Legitimation: BankID Mobile
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E-Legitimation: BankID Mobile
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JENNY NORDBERG 
DURMAZ
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-12-21 13:01:06

Transaktionsidentitet: AE9D3CC7473981DF6DCD0972B3EC211911D3F30015
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