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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/420 

KS § 276 Taxa för sophämtning från 1 januari 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Åmåls kommun enligt 
bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 
2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 
kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt gällande 
lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka verksamhetens 
kostnader för administration, insamling och behandling av avfall. 

Grundavgiften i taxan föreslås att höjas med 10% och kärlavgiften i taxan föreslås 
höjas med 5%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2019 § 98 
- Tjänsteyttrande med bilaga den 25 september 2019 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Renhållningschef 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 3



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2019-000441  

Förslag till revidering av taxa för sophämtning år 2020, 
Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 
Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt 

gällande lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka 

verksamhetens kostnader för administration, insamling och behandling av 

avfall.  

Grundavgiften i taxan föreslås att höjas med 10% och kärlavgiften i taxan 

föreslås höjas med 5%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt 

bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-25 

Protokollsutdrag § 53, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

1. Anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Åmåls kommun enligt 

bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2019-000441  

Förslag till revidering av taxa för sophämtning år 2020, 
Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 
Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt 

gällande lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka 

verksamhetens kostnader för administration, insamling och behandling av 

avfall.  

Grundavgiften i taxan föreslås att höjas med 10% och kärlavgiften i taxan 

föreslås höjas med 5%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt 

bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

1. Anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Åmåls kommun enligt 

bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

 



 

 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
Veronica Carlsson Ulff, 0533-681780 
veronica.carlsson-ulff@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2019-09-25 
 
TFNSÅ 2019/441 

 

 
 

 
  

 

Förslag till revidering av taxa för sophämtning år 2020, 
Åmåls kommun 

Sammanfattning 
Grundavgiften i taxan föreslås att höjas med 10% och kärlavgiften i taxan 

föreslås höjas med 5%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt 

bilaga 1. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Åmål antar 

reviderad taxa för sophämtning för Åmåls kommun samt utökat tjänsteutbud   

enligt bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 
 

 

Bakgrund 
Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt 

gällande lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka 

verksamhetens kostnader för administration, insamling och behandling av 

avfall.  

 

Taxa för sophämtning 

Taxan för sophämtning utgörs av tre olika delar, grundavgift, kärlavgift och 

olika tilläggsavgifter. Taxan är framtagen utifrån självkostnadsprincipen. 
 

Grundavgiften är en fast avgift och ska debiteras alla fastigheter i kommunen 

där hushållsavfall uppkommer. Denna intäkt ska täcka kommunens 

kostnader för administration, återvinningscentral (grovavfall och farligt 

avfall), information och utvecklingsarbete. 
 

Kärlavgiften är en rörlig avgift. Beloppen varierar utifrån den kärlstorlek 

respektive hämtningsfrekvens som kunden väljer. Intäkten ska täcka 

kostnader för insamling (entreprenad) och behandling av det insamlade kärl- 

och säckavfallet (förbränning). 
 

Tilläggsavgifter är avgifter för tjänster som endast en del kunder väljer att 

nyttja t.ex. gångvägstillägg och budade hämtningar. 

 

Förslag på höjning av grund- respektive kärlavgift 

Justering av taxans grundavgift föreslås med anledning av ökade kostander 

för löner samt ökad kostnad för drift av återvinningscentral. Från och med 1 



Säffle kommun 
Datum 

2019-09-25 
 

 
Sida 

2(5) 
 

 

april år 2020 så kommer en skatt på förbränning av avfall att träda i kraft 

vilket medför ökade kostnader för behandling av det grovavfall, t.ex. 

virkesavfall etc., som lämnas av hushållen på återvinningscentralen. 

 

Justering av taxans kärlavgift föreslås med anledning av att kostnaden för 

löner samt för behandling av insamlat avfall har ökat.  

 

Taxan för extra säck (röd säck) föreslås att höjas till 80 kr/säck för att 

anpassas till aktuell kostnad för insamling och behandling av lämnat avfall. 

 

Nya tjänster i taxan 
 

Det finns ett behov hos verksamhetens företagskunder av abonnemang där 

avfall hämtas två gånger per vecka under sommaren. Dessa tjänster har lagts 

till i taxan. 

Taxa för gemensamhetslösningar har tagits fram. Denna taxa används när 

flera hushåll t.ex. i ett fritidshusområde använder samma kärllösning. 

Tilläggstjänsten Lås på sopkärl har lagts till i taxan. Detta är en engångs-

kostnad som kunden betalar för att få ett lås på sopkärlet, kostnaden omfattar 

inköp av lås samt montering på sopkärl. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen bedömer att föreslagen taxa uppfyller självkostnadsprincipen 

och förmår täcka verksamhetens kostnader. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning av grund- respektive kärlavgiften i taxan för sophämtning, enligt 

bilaga 1, medför att verksamheten anpassas till dagens kostnadsläge. 

Kostnadsökningen för det vanligaste villa-abonnemanget med ett 140 l kärl 

och hämtning varannan vecka blir 93 kr/år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

 

1. anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Åmåls kommun 

enligt bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 
 

2. anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och 

med 2020-01-01. 
 

 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Renhållningschef 
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Bilaga 1  
 

 
Grundavgift 
 

 Taxa Avgift 2019 Avgift 2020 

Villa GRVILLA 488 536 

Lägenhet GRLGH 219 241 

Sommar GRSOM 250 275 

Verksamhet GRÖVR 488 536 

 
 
Kärlavgift  
 

 
Taxa Avgift år 2019 Avgift år 2020 

S
M

Å
H

U
S

 

K140FJ 903 948 

K140FJDELAT 903 948 

S160FJ 1 171 1 230 

S160FJDELAT 1 171 1 230 

K190FJ 1 219 1 280 

K190FJDELAT 1 219 1 280 

K240FJ 1 514 1 589 

K240FJDELAT 1 514 1 589 

K140MÅ 375 394 

K140MÅDELAT 375 394 

S160MÅ 486 511 

K190MÅ 506 532 

K190MÅDELAT 506 532 

K140KV 98 102 

S160KV 126 133 

SOPSKV 281 295 

V
E

R
K

S
A

M
H

E
T

E
R

 O
C

H
 

T
IL

LÄ
G

G
S

T
JÄ

N
S

T
E

R
 

K140FJÖVR 903 948 

K190FJÖVR 1 219 1 280 

K240FJÖVR 1 514 1 589 

K370FJÖVR 2 270 2 384 

K660FJÖVR 3 726 3 913 

K140VEÖVR 2 166 2 275 

S160VEÖVR 2 810 2 951 

K190VEÖVR 2 924 3 070 

K240VEÖVR 3 634 3 815 
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K370VEÖVR 5 446 5 718 

K660VEÖVR 8 943 9 390 

K3702GÖVR 11 801 12 391 

K6602GÖVR 19 376 20 345 

K3703GÖVR - 14 867 

K6603GÖVR - 30 518 

K190FJFNIÖVR 1 300 1 365 

K240FJFNIÖVR 1 363 1 431 

K370FJFNIÖVR 1 463 1 536 

K660FJFNIÖVR 1 625 1 706 

K190MÅFNIÖVR 650 683 

K370MÅFNIÖVR 731 768 

K660MÅFNIÖVR 813 853 

CON6VEAND32 1 024 1 075 

CON10VEÖVR 54 366 57 085 

BUDC4 739 776 

BUDC6 944 991 

BUDC10 1 424 1 495 

BUDK140 113 118 

BUDS160 113 118 

BUDK190 113 118 

BUDK240 113 118 

BUDK370 138 144 

BUDK660 138 144 

S160RÖD 40 80 

S
O

M
M

A
R

 

K140SOM 383 402 

K140SOMDELAT 383 402 

S160SOM 495 520 

S160SOMDELAT 495 520 

K190SOM 515 541 

K190SOMDELAT 515 541 

K370SOMVE410 3 248 3 410 

K370SOMVE68 1 361 1 429 

K370SOMÖVR 960 1 008 

K660SOMVE410 5 228 5 489 

K660SOMVE59 2 069 2 172 

K660SOMÖVR 1 576 1 655 

N
Y

A
 

T
JÄ

N
S

T
E

R
 

K3702GSOMÖVR - 4 000 

K6602GSOMÖVR - 4 450 
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KHUSFJ  825 

KHUSVE - 825 

KHUSFJSOM - 385 

KHUSVESOM - 385 

LÅS SOPKÄRL - 688 kr/st 
Alla taxor inkluderar moms 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/421 

KS § 277 Taxa för slamtömning från 1 januari 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige i Åmål beslutar att: 

1. Anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilagan, att gälla från 
och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilagan, att gälla från och med 2020-
01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som finansieras 
enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam entreprenad för 
slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 2017. Entreprenaden 
omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive upprätthållande av jour för 
tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen via 
index enligt avtal) och löner (administration) ökar. Taxan för slamtömning 
föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även utökas med två tjänster 
enligt förslaget från Teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2019 § 100 
- Tjänsteyttrande med bilaga den 24 september 2019 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Renhållningschef 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 4



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2019-000443  

Förslag till revidering av taxa för slamtömning 2020, 
Åmål kommun 

Ärendebeskrivning 
Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som 

finansieras enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam 

entreprenad för slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 

2017. Entreprenaden omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive 

upprätthållande av jour för tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen 

via index enligt avtal) och löner (administration) ökar.  

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även  

utökas med två tjänster enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-24 

Protokollsutdrag § 55, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

1. Anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilaga 1, att gälla 

från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2019-000443  

Förslag till revidering av taxa för slamtömning 2020, 
Åmål kommun 

Ärendebeskrivning 
Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som 

finansieras enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam 

entreprenad för slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 

2017. Entreprenaden omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive 

upprätthållande av jour för tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen 

via index enligt avtal) och löner (administration) ökar.  

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även  

utökas med två tjänster enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Bengtsson (S): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

1. Anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilaga 1, att gälla 

från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

 



 

 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
Veronica Carlsson Ulff, 0533-681780 
veronica.carlsson-ulff@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-24 
 

 

 

 
Dnr Tfnså 2019/443 
 

 
  

 

Revidering av taxa för slamtömning i Åmåls kommun 

Sammanfattning 
Taxan för slamtömning föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även  

utökas med två tjänster enligt bilaga 1. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Åmål antar 

taxa för slamtömning för Åmåls kommun samt utökat tjänsteutbud, att gälla 

från och med 2020-01-01. 
 

Bakgrund 
Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som 

finansieras enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam 

entreprenad för slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 

2017. Entreprenaden omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive 

upprätthållande av jour för tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen 

via index enligt avtal) och löner (administration) ökar.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen bedömer att föreslagen taxa uppfyller självkostnadsprincipen 

och förmår täcka verksamhetens kostnader. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning med 3% av taxan för slamtömning gör att verksamheten anpassas 

till aktuellt kostnadsläge. För en kund som har en 3 kbm brunn som töms en 

gång per år ökar kostnaden med 39 kr/tömning alternativt 48 kr/tömning för 

en sluten tank om 3 kbm som töms en gång per år. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

1. anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilaga 1, att 

gälla från och med 2020-01-01. 

2. anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och 

med 2020-01-01. 
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Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Renhållningschef 

 
Bilaga 1  
 
Förslag till justering av slamtömningstaxa för Åmåls kommun 
 
Alla taxor inkluderar moms 

Ordinarie tömning Taxa 2019 Taxa 2020 

Tömning av brunn 0-3 kbm 1 284 kr 1 323 kr 

Tömning av brunn 3,1-6 kbm 1 676 kr 1 726 kr 

Tömning av brunn 6,1-9 kbm 2 239 kr 2 306 kr 

Tömning av brunn 9,1-12 kbm 3 005 kr 3 095 kr 

Tömning av brunn 12,1-16 kbm 3 404 kr 3 506 kr 

Tömning av tank 0-3 kbm 1 586 kr 1 634 kr 

Tömning av tank 3,1-6 kbm 1 903 kr 1 960 kr 

Tömning av tank 6,1-9 kbm 2 026 kr 2 087 kr 

Tömning av tank 9,1-12 kbm 2 441 kr 2 514 kr 

Tömning av tank 12,1-16 kbm   - 3 200 kr 

Tömning av brunn/tank över 16,1 kbm 2 165 kr/tim 2 230 kr/tim 

 
Extra tömning 
utföres inom 5 dagar från beställning 

 

Taxa 2019 Taxa 2020 

Tömning av brunn 0-3 kbm 2 088 kr 2 151 kr 

Tömning av brunn 3,1-6 kbm 2 400 kr 2 472 kr 

Tömning av brunn 6,1-9 kbm 2 718 kr 2 800 kr 

Tömning av brunn 9,1-12 kbm 3 024 kr 3 115 kr  

Tömning av brunn 12,1-16 kbm 3 438 kr 3 541 kr 

Tömning av tank 0-3 kbm 2 088 kr 2 151 kr 

Tömning av tank 3,1-6 kbm 2 400 kr 2 472 kr 

Tömning av tank 6,1-9 kbm 2 718 kr 2 800 kr 

Tömning av tank 9,1-12 kbm 3 024 kr 3 115 kr 

 
Akuttömning 
utföres inom 24 timmar från beställning 

Taxa 2019 Taxa 2020 

Tömning av brunn 0-16 kbm 3 815 kr 3 929 kr 

Tömning av tank 0-16 kbm 3 815 kr 3 929 kr 

 

Tillägg för tidsbeställd tömning Taxa 2019 Taxa 2020 
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utföres på bestämd dag och tid, beställning 
senast 2 dagar innan utföresdag 

Tillägg utöver ordinarie tömningstaxa   - 900 kr 

  Alla taxor inkluderar moms 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/206 

KS § 278 Svar på  medborgarförslag om 
byggnation av fullstor idrottshall - Peter Thorin 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom den 7 maj 2019 från Peter Thorin. Förslagsställaren 
vill att Åmåls kommun bygger en fullstor idrottshall i samband med uppförandet 
av nya Rösparkskolan då lokala idrottsföreningar skulle kunna dra stor nytta av 
detta. Kommunledningskontoret har, med stöd från Åmåls kommunfastigheter 
AB och barn- och utbildningsförvaltningen, berett ärendet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att idrottshallen på nya Rösparksskolan ska 
byggas utifrån de behov som skolans elever från förskoleklass till årskurs 3 har. 
Styrgruppen för den nya skolan har därtill föreslagit att idrottshallen även 
dimensioneras för att passa högstadieelever. Detta då timplanen för högstadiet har 
utökats med fler idrottstimmar än tidigare och idrottshallen på den 
Kristinebergsskolan inte bedöms förslå. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den sorts idrottshall som 
förslagsställaren förordar inte utgår från elevernas och undervisningens krav eller 
behov. En fullstor hall behöver läktare, väl tilltagen entré och omklädningsrum av 
en typ som inte är optimal för grundskolans yngre elever, även om man tänker sig 
att hallen utformas så att den kan avdelas. 

Även från byggherrens sida – Åmåls Kommunfastigheter AB – finns 
invändningar mot en fullstor idrottshall. Tomten för den nya Rösparksskolan är 
kuperad och sluttande med betydande inslag av berg. För att uppföra en fullstor 
idrottshall skulle stora mängder berg behöva sprängas och schaktas bort, något 
som medför avsevärda merkostnader. Kommunledningskontoret har svårt att se 
hur sådana merkostnader kan motiveras mot bakgrund av kommunens ansträngda 
ekonomiska läge. Även med omfattande ingrepp är det osäkert om tomten skulle 
räcka till för fullstor idrottshall med tillhörande entré och parkering. 

Åmåls kommun är enig med förslagsställaren om att det vore bra för 
idrottsrörelsen i Åmål om tillgång fanns till en fullstor idrottshall. Det går därför 
inte att utesluta att det vid framtida renoveringar/utbyggnad av 
Karlbergsgymnasiet eller Kristinebergsskolan uppstår möjligheter att anlägga en 
fullstor idrottshall. 

Det är dock den sammanvägda bedömningen från kommunledningskontoret, 
ÅKAB samt barn- och utbildningsförvaltningen att det inte är lämpligt bifalla 
medborgarförslaget om att bygga en fullstor idrottshall i samband med 
uppförandet av nya Rösparksskolan. 
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Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 215 
- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 6 november 2019 
- Medborgarförslag från Peter Thorin den 7 maj 2019 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Åmåls Kommunfastigheter AB 
Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 
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Svar på medborgarförslag om byggnation av 
fullstor idrottshall - Peter Thorin 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget i 
enlighet med tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom den 7 maj 2019 från Peter Thorin. Förslagsställaren 
vill att Åmåls kommun bygger en fullstor idrottshall i samband med uppförandet 
av nya Rösparkskolan då lokala idrottsföreningar skulle kunna dra stor nytta av 
detta. Kommunledningskontoret har, med stöd från Åmåls kommunfastigheter 
AB och barn- och utbildningsförvaltningen, berett ärendet. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunfullmäktige har beslutat att idrottshallen på nya Rösparksskolan ska 
byggas utifrån de behov som skolans elever från förskoleklass till årskurs 3 har. 
Styrgruppen för den nya skolan har därtill föreslagit att idrottshallen även 
dimensioneras för att passa högstadieelever. Detta då timplanen för högstadiet har 
utökats med fler idrottstimmar än tidigare och idrottshallen på den 
Kristinebergsskolan inte bedöms förslå.  

Högstadieelevernas idrottsundervisning kan kombineras med den som riktas mot 
grundskolans lägre åldrar eftersom en lite större hall med fördel kan delas av i två 
mindre salar. Enligt gestaltningsförslaget för nya Rösparksskolan föreslås även 
separat entré och omklädningsrum för högstadieeleverna. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den sorts idrottshall som 
förslagsställaren förordar inte utgår från elevernas och undervisningens krav eller 
behov. En fullstor hall behöver läktare, väl tilltagen entré och omklädningsrum av 
en typ som inte är optimal för grundskolans yngre elever, även om man tänker sig 
att hallen utformas så att den kan avdelas.  

Även från byggherrens sida – Åmåls Kommunfastigheter AB – finns 
invändningar mot en fullstor idrottshall. Tomten för den nya Rösparksskolan är 
kuperad och sluttande med betydande inslag av berg. För att uppföra en fullstor 
idrottshall skulle stora mängder berg behöva sprängas och schaktas bort, något 
som medför avsevärda merkostnader. Kommunledningskontoret har svårt att se 
hur sådana merkostnader kan motiveras mot bakgrund av kommunens ansträngda 
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ekonomiska läge. Även med omfattande ingrepp är det osäkert om tomten skulle 
räcka till för fullstor idrottshall med tillhörande entré och parkering. 

Åmåls kommun är enig med förslagsställaren om att det vore bra för 
idrottsrörelsen i Åmål om tillgång fanns till en fullstor idrottshall. Det går därför 
inte att utesluta att det vid framtida renoveringar/utbyggnad av 
Karlbergsgymnasiet eller Kristinebergsskolan uppstår möjligheter att anlägga en 
fullstor idrottshall.  

Det är dock den sammanvägda bedömningen från kommunledningskontoret, 
ÅKAB samt barn- och utbildningsförvaltningen att det inte är lämpligt bifalla 
medborgarförslaget om att bygga en fullstor idrottshall i samband med 
uppförandet av nya Rösparksskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bidrar till att förverkliga det strategiska målet om att ”I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”. Främst bidrar beslutet till det 
underställda inriktningsmålet om ”Att verka för ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt samhälle för nutida och framtida generationer.” 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 6 november 2019 
- Medborgarförslag från Peter Thorin den 7 maj 2019 
 

 

 

Björn Skog 
Kanslichef 
Kommunledningskontoret 

Anders Sandén 
Kommunchef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Åmåls Kommunfastigheter AB 
Barn- och utbildningsnämnden 



Medborgarförslag

Jag vill att det verkligen byggs en stor idrottshall med fullstora mått nu när det ändå ska
byggas ny gymnastikhall. Snåla inte en gång till så vi står med en liten hall till. Alka
föreningar i Åmål gynnas om det byggs en ny stor hall.

Namn: Peter Thorin

Adress: Drottninggatan 58, 662 31 Åmål

Bilaga:

Sida 1 av 1  

ADRESS

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

TELEFON / FAX

0532 17000 / 0532 12879
E-POST OCH WEBB

kommun@amal.se
www.amal.se

mailto:kommun@amal.se
http://www.amal.se


 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-27  1 (1) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/59 

KS § 279 Svar på  medborgarförslag om 
vinterjackor och vinterskor till personalen inom 
hemvården - Sara Eriksson m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat då förslaget 
delvis är uppfyllt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av ett flertal personer, som föreslår att 
kommunens ska köpa in vinterskor och vinterjackor till personalen som arbetar 
inom hemvården i Åmåls kommun. 

Ärendet remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige avslår förslaget, då man inom förvaltningen följer 
Socialstyrelsens rekommendationer som finns gällande hygien. De avsatta 
budgetmedel som finns avseende arbetskläder är därför prioriterade till 
kroppsnära arbetskläder och budgetmedel finns inte för vinterskor. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 216 
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 
119 
- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 28 juni 2019 
- Medborgarförslag den 14 januari 2019 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
Verksamhetschef äldreomsorg 
__________ 
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Svar på medborgarförslag om vinterjackor och 
vinterskor till personalen inom hemvården - 
Sara Eriksson m.fl. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat då förslaget delvis är uppfyllt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av ett flertal personer, som föreslår att 
kommunens ska köpa in vinterskor och vinterjackor till personalen som arbetar 
inom hemvården i Åmåls kommun. 

Ärendet remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige avslår förslaget, då man inom förvaltningen följer 
Socialstyrelsens rekommendationer som finns gällande hygien. De avsatta 
budgetmedel som finns avseende arbetskläder är därför prioriterade till 
kroppsnära arbetskläder och budgetmedel finns inte för vinterskor. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret delar välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens 
ståndpunkt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet går i linje med det strategiska utvecklingsmålet I Åmåls ska alla kunna 
leva under trygga och goda förhållanden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 
119 
- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 28 juni 2019 
- Medborgarförslag den 14 januari 2019 

Kommunstyrelsen 
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Anders Sandén 
Kommunchef 
  

  
  
  

 

 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
Verksamhetschef äldreomsorg 
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Medborgarförslag om vinterjackor och 
vinterskor till personalen inom hemvården - 
Sara Eriksson m.fl.(KS 2019/59) 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att lämna svaret på 
medborgarförslaget enligt Välfärd- och arbetsmarknadens ståndpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Vinterjackor till personal inom hemvården har inköpts under 2019 men vad gäller 
vinterskor täcke inte detta inom befintliga budgetmedel. De regler som finns från 
socialstyrelse och arbetsmiljöverk gällande arbetskläder ställer krav på att 
arbetsgivaren ska ansvara för att tillhandahålla kroppsnära kläder, dvs tröja och 
byxor på grund av hygienskäl. 

Beskrivning av ärendet 
Har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående vinterjackor och 
vinterskor till personal i hemvården 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
I äldreomsorg och då även hemvården och inom följer man de rutiner och 
föreskrifter från socialstyrelsen  som finns gällande hygien och prioritera därför 
kroppsnära arbetskläder för medarbetarna.  Under 2019 har även vinterjackor till 
hemvårdspersonal införskaffats. Förslagsställaren önskar även att 
friskvårdsbidragets skulle kunna användas till inköp av kläder med det tillåter inte 
skatteverkets regler. 

Arbetsskor och vinterskor till personal är en större fråga och berör inte bara 
personal inom hemvården. Arbetsskor och vinterskor till anställda inom vården 
ryms inte inom befintliga budgetmedel. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Avsatta budgetmedel avseende arbetskläder är prioriterade till kroppsnära kläder 
och vad gäller arbetsskor och vinterskor finns inte budgetmedel. 
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Måluppfyllelse 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens inriktningsmål är att man ska arbeta med 
ett gott och nära ledarskap i god arbetsmiljö samt vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Beslutsunderlag 
Klicka här för att ange text. 
 

 

 

Marco Niemela 
Verksamhetschef Äldreomsorg 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Jan-Erik Samuelsson 
 Förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr VAN 2019/122 

VAN § 119 Remiss: Medborgarförslag om 
vinterjackor och vinterskor till personalen inom 
hemvården 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna svaret på 
medborgarförslaget enligt välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Vinterjackor till personal inom hemvården har inköpts under 2019 men vad gäller 
vinterskor täcke inte detta inom befintliga budgetmedel. De regler som finns från 
socialstyrelse och arbetsmiljöverk gällande arbetskläder ställer krav på att 
arbetsgivaren ska ansvara för att tillhandahålla kroppsnära kläder såsom tröja och 
byxor på grund av hygienskäl. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag inkommet 11 december 2018 
- Tjänsteskrivelse daterad 28 juni 2019 från verksamhetschef Marco Niemelä 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna svaret på medborgarförslaget enligt välfärd- och 
arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
__________ 
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Dnr KS 2019/57 

KS § 280 Svar på medborgarförslag om 
arbetsmiljö för anställda inom hemtjänst och 
hemsjukvård i Åmåls kommun - Göte 
Edvardsson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med 
hänvisning till välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Göte Edvardsson som föreslår 
förändringar i arbetsmiljön för anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i Åmåls 
kommun. Han framför synpunkter om ensamarbete på landsbygden samt föreslår 
att samtliga fordon som körs på landsbygd ska ha fyrhjulsdrift, vinterstövlar till 
personal samt att ansvariga ska göra studiedag i verksamheten. 

Ärendet har remitterats till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som besvarat 
de olika förslagen utifrån rådande rutiner, omständigheter och budgetmedel. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 217 
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2019 § 120 
- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 26 juni 2019 
- Medborgarförslag av Göte Edvardsson den 13 januari 2019 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
__________ 
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Svar på medborgarförslag om arbetsmiljö för 
anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i 
Åmåls kommun - Göte Edvardsson 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Göte Edvardsson som föreslår 
förändringar i arbetsmiljön för anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i Åmåls 
kommun. Han framför synpunkter om ensamarbete på landsbygden samt föreslår 
att samtliga fordon som körs på landsbygd ska ha fyrhjulsdrift, vinterstövlar till 
personal samt att ansvariga ska göra studiedag i verksamheten. 

Ärendet har remitterats till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som besvarat 
de olika förslagen utifrån rådande rutiner, omständigheter och budgetmedel. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret delar välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens 
stångpunkt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet går i linje med det strategiska utvecklingsmålet I Åmåls ska alla kunna 
leva under trygga och goda förhållanden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2019 § 120 
- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 26 juni 2019 
- Medborgarförslag av Göte Edvardsson den 13 januari 2019 

Kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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Dnr VAN 2019/114 

VAN § 120 Remiss: Medborgarförslag om 
arbetsmiljö för anställda inom hemtjänst och 
hemsjukvård i Åmåls kommun 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att lämna svaret på 
medborgarförslaget enligt välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens 
ståndpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljö för medarbetare in hemvård och hemsjukvård är viktig och en 
förutsättning för att kunna bedriva en god vård. Förvaltningen och cheferna 
arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där det ingår att göra 
kartläggningar, riskbedömningar samt skapa handlingsplaner och agera för att 
arbetsmiljön skall vara god. En kontinuerlig dialog förs i verksamheten med 
medarbetare och chefer angående både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag om arbetsmiljö för anställda inom hemtjänst och hemsjukvård 
i Åmåls kommun 
- Tjänsteskrivelse daterad 26 juni 2019 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om 
att lämna svaret på medborgarförslaget enligt välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
__________ 
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Medborgarförslag om arbetsmiljö för anställda 
inom hemtjänst och hemsjukvård i Åmåls 
kommun 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att lämna svaret på 
medborgarförslaget enligt Välfärd- och arbetsmarknadens ståndpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljö för medarbetare in hemvård och hemsjukvård är viktig och en 
förutsättning för att kunna bedriva en god vård. Förvaltningen och cheferna 
arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där det ingår att göra 
kartläggningar, riskbedömningar samt skapa handlingsplaner och agera för att 
arbetsmiljön skall vara god. En kontinuerlig dialog förs i verksamheten med 
medarbetare och chefer angående både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 

Beskrivning av ärendet 
Har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående arbetsmiljön för 
anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i Åmåls kommun. Förlagsställaren har 
synpunkter gällande ensamarbete på lansbygden, vill att samtliga fordon som körs 
på landsbygd ska ha fyrhjulsdrift, vinterstövlar till personal samt att ansvariga ska 
göra studiedag i verksamheten.  

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ingår att göra kartläggningar, riskbedömningar samt skapa 
handlingsplaner för att arbetsmiljön skall vara god.  

Bilar köps in genom upphandling centralt och med  de krav som verksamheten 
har utefter behov och arbetsmiljö. De bilar som har fyrhjulsdrift används på 
landsbygd och där behovet är som störst.   

Att ha generella regler om att alltid åka två på landsbygd vintertid finns det inget 
behov utefter verksamhet samt arbetsmiljö.  En individuell bedömning görs alltid 
oavsett om det är landsbygd eller tätort ifall det ska vara dubbelbemanning eller 
inte.   

Vad gäller vinterstövlar så är i dagsläget kroppsnära arbetskläder prioriterade pga 
hygienkrav.  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Jan-Erik Samuelsson 2019-06-26 VAN 2019/114 2 (2) 
 

 
 
Cheferna inom hemvård och hemsjukvård har god kännedom om medarbetarnas 
förutsättningar och arbetsmiljö. Nuvarande chefer har alla bakgrund som 
undersköterskor och har arbetat i hemvården. Vid behov så ingår det givetvis i 
chefsansvaret att man tillsammans med medarbetare gör gemensamma  besök hos 
brukare där det så kräver. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
De förslag som framkommer i medborgarförslaget vad gäller fordon, 
dubbelbemanning och vinterstövlar kräver utökade resurser till hemvård och 
hemsjukvård. 

 

Måluppfyllelse 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens inriktningsmål är att man ska arbeta med 
ett gott och nära ledarskap i god arbetsmiljö samt vara en attraktiv arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 
Klicka här för att ange text. 
 

 

 

Marco Niemela 
 

Jan-Erik Samuelsson 
Förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 

Marco Niemela 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/304 

KS § 281 Svar på motion om behov av 
barnomsorg dygnet runt - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det i nuläget inte finns en 
tillräcklig stor efterfrågan av barnomsorg dygnet runt. 

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Vestlund (-) inkom den 26 september 2018 med motion gällande behovet 
av barnomsorg dygnet runt. Vestlund menar att det är viktigt att utöka 
barnomsorgen i Åmåls kommuns öppettider för att underlätta för de 
vårdnadshavare som till exempel arbetar på annan ort eller arbetar på obekväma 
tider.  

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet. 
Nämnden har i beredningen antagit riktlinjer för barnomsorg på obekväm 
arbetstid, gjort en fördjupad undersökning av behovet av barnomsorg på obekväm 
arbetstid samt gjort en kostnadskalkyl utifrån det kartlagda behovet. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 218 
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 28 oktober 2019 
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 24 oktober 2019 § 147 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 10 oktober 2019 
- Motion från Lisbeth Vestlund (-) den 26 september 2018 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 8
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Svar på motion om behov av barnomsorg 
dygnet runt - Lisbeth Vestlund (-) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då det i 
nuläget inte finns en tillräcklig stor efterfrågan av barnomsorg dygnet runt. 

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Vestlund (-) inkom den 26 september 2018 med motion gällande behovet 
av barnomsorg dygnet runt. Vestlund menar att det är viktigt att utöka 
barnomsorgen i Åmåls kommuns öppettider för att underlätta för de 
vårdnadshavare som till exempel arbetar på annan ort eller arbetar på obekväma 
tider.  

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet. 
Nämnden har i beredningen antagit riktlinjer för barnomsorg på obekväm 
arbetstid, gjort en fördjupad undersökning av behovet av barnomsorg på obekväm 
arbetstid samt gjort en kostnadskalkyl utifrån det kartlagda behovet. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret är principiellt positiv till barnomsorg dygnet runt då 
det ökar attraktiviteten för att verka och bo i Åmåls kommun. Men med rådande 
efterfrågesituation delar kommunledningskontoret barn- och 
utbildningsförvaltningens bedömning att behovet av barnomsorg på obekväm 
arbetstid och den ökade kostnad det medför i dagsläget inte är möjlig att 
genomföra inom befintlig budget.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. Om efterfrågan ökar 
och resultatet visar att ett behov av utökade öppettider av barnomsorg till att 
omfatta kvällstid efter 20.30, nattetid och helger (dygnet runt) måste kostnaden 
för detta utredas. Enligt barn- och utbildningsnämndens preliminära 
kostnadskalkyl skulle ett införande beräknas till ungefär 1 miljon kr per år. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med det strategiska målet I Åmål ska alla kunna leva 
under trygga och goda förhållanden. 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 28 oktober 2019 
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 24 oktober 2019 § 147 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 10 oktober 2019 
- Motion från Lisbeth Vestlund (-) den 26 september 2018 
 

 

Anders Sandén 
Kommunchef 
  

  
  
  

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr BUN 2018/249 

BUN § 147 Svar på motion Barnomsorg dygnet 
runt 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, 
då barn- och utbildningsnämndens utredning har visat att det i nuläget finns ett 
begränsat behov av barnomsorg efter klockan 20.30 och på helger. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med det uppdrag som barn- och utbildningsnämnden fick av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019, beslutade nämnden om 
riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (BUN § 69, 2019-04-29, dnr BUN 
2019/115). Efter att riktlinjerna hade fastställts gjorde barn- och 
utbildningsförvaltningen, verksamhet förskola, våren 2019 en undersökning hos 
samtliga vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem samt till alla 
vårdnadshavare till barn 0 – 1 år. I undersökningen ombads vårdnadshavarna att 
utifrån de av barn- och utbildningsnämnden antagna Riktlinjer för barnomsorg 
på obekväm arbetstid ange eventuella behov av barnomsorg på obekväm arbetstid 
under perioden hösten 2020 – till och med juni 2022.  

Vid undersökningen svarade cirka 60 vårdnadshavare att de hade behov av 
barnomsorg på obekväm arbetstid under perioden hösten 2020 – till och med juni 
2022.  

Under september 2019 har verksamhet förskola gjort en fördjupad undersökning 
där vårdnadshavarna har ombetts att lämna in ett mer preciserat behov av 
barnomsorg på obekväm arbetstid utöver befintliga öppettider som är 06.00 – 
18.30 på samtliga förskolor/fritidshem och 06.00 – 20.30 på Kristinebergs 
förskola och Rösparksskolans fritidshem. Ett antal vårdnadshavare har tagit 
kontakt med verksamhet förskola kring enskilda funderingar, där en familj har 
svarat att de har behov av barnomsorg utöver ordinarie öppettider alternativt 
förlängd öppettid.  

Frågor som verksamhet förskola har fått kring barnomsorg på obekväm arbetstid 
har gällt: 

- utökad kvällsomsorg, man har önskat att hämta sitt/sina barn kl 22.15, vilket är 
för sent enligt riktlinjerna där senaste tid för hämtning är 21.30. 

- önskemål om barnomsorg endast på storhelger, då ingen barnomsorg enligt 
riktlinjerna erbjuds.  
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Preliminär kostnadskalkyl  

Kostnad personal natt och helg cirka 320 kronor per timme och anställd. Antal 
personal beror på: 

 Antal barn 
 Lokalernas beskaffenhet, det vill säga om verksamheten ska bedrivas i 

befintliga lokaler eller för ändamålet anpassade lokaler  
 Verksamhetens form, det vill säga om den ska bedrivas som utökad 

förskoleverksamhet på en förskola eller som pedagogisk omsorg. 

Kostnad lokaler är beroende av: 

 Lokalernas beskaffenhet, det vill säga om verksamheten ska bedrivas i 
befintliga lokaler eller för ändamålet anpassade lokaler  

 Verksamhetens form, det vill säga om den ska bedrivas som utökad 
förskoleverksamhet på en förskola eller som pedagogisk omsorg. 

Kostnad chef i beredskap/jour ökar med 155 000 kronor per år. 

Utöver ovanstående tillkommer kostnader för material, till exempel sängar. 

En fullständig kostnadskalkyl kan endast göras när man vet vårdnadshavarnas 
behov för en längre period.  

Exempel: 

Kostnadskalkyl för 3 barn i befintliga lokaler med behov 2 nätter/vecka och en 
helg per månad (dagtid).  

Personalkostnad: 64 000 kronor/månad. 

Chef i beredskap: 13 000 kronor/månad. 

Kostnad: 77 000 kronor/månad. 

Beslutsunderlag 
- BUN AU § 81 den 10 oktober 2019 
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 10 oktober 2019 
- BUN § 69 daterad den 29 april 2019 
- Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid 
- KSAU § 5 daterad den 23 januari 2019 
- BUN § 197 daterad den 18 december 2018 
- Motion av Lisbeth Vestlund (-) inkommen den 26 september 2018 
- KF § 175 daterad den 26 september 2018 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhet förskola 
Verksamhet grundskola 
__________ 
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Motion - barnomsorg dygnet runt - Lisbeth 
Vestlund (-) 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, 
då barn- och utbildningsnämndens utredning har visat att det i nuläget finns ett 
begränsat behov av barnomsorg efter klockan 20.30 och på helger. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med det uppdrag som barn- och utbildningsnämnden fick av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019, beslutade nämnden om 
riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (BUN § 69, 2019-04-29, dnr BUN 
2019/115). Efter att riktlinjerna hade fastställts gjorde barn- och 
utbildningsförvaltningen, verksamhet förskola, våren 2019 en undersökning hos 
samtliga vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem samt till alla 
vårdnadshavare till barn 0 – 1 år. I undersökningen ombads vårdnadshavarna att 
utifrån de av Barn- och utbildningsnämnden antagna Riktlinjer för barnomsorg 
på obekväm arbetstid ange eventuella behov av barnomsorg på obekväm arbetstid 
under perioden hösten 2020 – till och med juni 2022.  

Vid undersökningen svarade cirka 60 vårdnadshavare att de hade behov av 
barnomsorg på obekväm arbetstid under perioden hösten 2020 – till och med juni 
2022.  

Under september 2019 har verksamhet förskola gjort en fördjupad undersökning 
där vårdnadshavarna har ombetts att lämna in ett mer preciserat behov av 
barnomsorg på obekväm arbetstid utöver befintliga öppettider som är 06.00 – 
18.30 på samtliga förskolor/fritidshem och 06.00 – 20.30 på Kristinebergs 
förskola och Rösparksskolans fritidshem. Ett antal vårdnadshavare har tagit 
kontakt med Verksamhet förskola kring enskilda funderingar, där en familj har 
svarat att de har behov av barnomsorg utöver ordinarie öppettider alternativt 
förlängd öppettid.  

Frågor som Verksamhet förskola har fått kring barnomsorg på obekväm arbetstid 
har gällt: 

- utökad kvällsomsorg, man har önskat att hämta sitt/sina barn kl 22.15, vilket är 
för sent enligt riktlinjerna där senaste tid för hämtning är 21.30. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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- önskemål om barnomsorg endast på storhelger, då ingen barnomsorg enligt 
riktlinjerna erbjuds.  

Preliminär kostnadskalkyl  

Kostnad personal natt och helg cirka 320 kronor per timme och anställd. Antal 
personal beror på: 

 Antal barn 

 Lokalernas beskaffenhet, det vill säga om verksamheten ska bedrivas i 
befintliga lokaler eller för ändamålet anpassade lokaler  

 Verksamhetens form, det vill säga om den ska bedrivas som utökad 
förskoleverksamhet på en förskola eller som pedagogisk omsorg. 

Kostnad lokaler är beroende av: 

 Lokalernas beskaffenhet, det vill säga om verksamheten ska bedrivas i 
befintliga lokaler eller för ändamålet anpassade lokaler  

 Verksamhetens form, det vill säga om den ska bedrivas som utökad 
förskoleverksamhet på en förskola eller som pedagogisk omsorg. 

Kostnad chef i beredskap/jour ökar med 155 000 kronor per år. 

Utöver ovanstående tillkommer kostnader för material, till exempel sängar. 

En fullständig kostnadskalkyl kan endast göras när man vet vårdnadshavarnas 
behov för en längre period.  

Exempel: 

Kostnadskalkyl för 3 barn i befintliga lokaler med behov 2 nätter/vecka och en 
helg per månad (dagtid).  

Personalkostnad: 64 000 kronor/månad. 

Chef i beredskap: 13 000 kronor/månad. 

Kostnad: 77 000 kronor/månad. 

Beskrivning av ärendet 
Lisbeth Vestlund (-) inkom den 26 september 2018 med motion gällande behovet 
av barnomsorg dygnet runt. Motionen behandlades den 26 september 2018 av 
kommunfullmäktige (KF § 175) och remitterades då till barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 december 
2018 ( BUN § 197) att föreslå kommunfullmäktige att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för barnomsorg efter klockan 
20.30 (nattetid och helger). Därefter skulle behovet av barnomsorg kartläggas 
genom en enkät till vårdnadshavare med barn i åldern 0-12 år och slutligen skulle 
en beräkning av kostnader för införande av barnomsorg efter klockan 20.30 
(nattetid och helger). Den 23 januari 2019 återremitterade kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU § 5) motionen till barn- och utbildningsnämnden för att 
barn- och utbildningsnämnden skulle genomföra de föreslagna åtgärderna. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att behovet av barnomsorg 
på obekväm arbetstid och den ökade kostnad det medför i dagsläget inte är möjlig 
att genomföra inom befintlig budget. Då nämnden har tagit fram riktlinjer kan 
dessa användas vid framtida förfrågningar och önskemål om barnomsorg på 
obekväm arbetstid, och skulle ett större behov uppkomma kan frågan behandlas 
igen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger i nuläget. Om efterfrågan ökar och 
resultatet visar att ett behov av utökade öppettider av barnomsorg till att omfatta 
kvällstid efter 20.30, nattetid och helger (dygnet runt) måste kostnaden för detta 
utredas. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med det strategiska målet I Åmål ska alla kunna leva 
under trygga och goda förhållanden och det strategiska inriktningsmålet Varje 
barn och elev ska uppmärksammas och få stöd utifrån sina individuella behov och 
förutsättningar med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 10 oktober 2019 

- BUN § 69 daterad den 29 april 2019 

- Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid 

- KSAU § 5 daterad den 23 januari 2019 

- BUN § 197 daterad den 18 december 2018 

- Motion av Lisbeth Vestlund (-) inkommen den 26 september 2018 

- KF § 175 daterad den 26 september 2018 
 

 

 

Catrin Eriksson 
Förvaltningschef/skolchef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Klicka här för att ange text. 
  
Klicka här för att ange text. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Verksamhet förskola 
Verksamhet grundskola  
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Dnr KS 2018/75 

KS § 282 Svar på medborgarförslag om 
väderstation och webbkamera på Fogdens fyr- 
Bo Öberg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun ska bidra med 10 tkr till en 
väderstation på Fogden.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit den 5 februari 2018 från förslagsställaren Bo 
Öberg där han föreslår att fyren på ön Fogden utanför Åmål utrustas med 
väderstation och en webbkamera. Ärendet har beretts av 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 23 januari 2019 (KSAU 
§ 8) och återremitterade motionen till tillväxtenheten, för att i dialog med 
förslagsställaren, SSÅV och Sjöräddningssällskapet utreda om mindre 
konstandsintensiva lösningar fanns. Under hösten år 2019 har Sjöfartsverket 
tillsett att elektricitet dragits fram till Fogden, vilket möjliggör att en väderstation 
kan uppdrättas vid fyren på ön. SSÅV har under hösten startat en ekonomisk 
insamling för att få till stånd en väderstation som är kopplad till Viva- 
Sjöfartsverkets digitala applikation för vind och vatteninformation för samtliga 
fyrar i Sverige. 

Åmåls kommun har därmed möjlighet att bidra till insamlingen till ett 
väderstation. Det är däremot inte möjligt att utrusta fyren på Fogden med en 
kamera, då rådande lagstiftningen inte ger utrymme för detta. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 219 
- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 6 november 2019 
- Medborgarförslag den 5 februari 2018 

Beslutet skickas till 
Turismutvecklare 
Förslagsställaren 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 9
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Svar på medborgarförslag om väderstation och 
webbkamera på Fogdens fyr- Bo Öberg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Åmåls kommun ska 
bidra med 10 tkr till en väderstation på Fogden.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit den 5 februari 2018 från förslagsställaren Bo 
Öberg där han föreslår att fyren på ön Fogden utanför Åmål utrustas med 
väderstation och en webbkamera. Ärendet har beretts av 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
År 2006 driftsattes en väderstation vid Fogden utanför Åmåls kommun som en 
del i ett väderinformationsprojekt utfört av elever och lärare vid 
Karlbergsgymnasiet. Stationen var den enda mätstation för väder i Dalbosjön och 
syftet med mätstationen var att fungera som en säkerhetshöjande åtgärd.  Drift 
och underhåll av väderstation och webbservrar har sedan 2006 skötts ideellt. 
Stationen har inte varit i drift sedan 2016 på grund av brott i stationens 
nätspänningskabel. 

Tillväxtenheten har berett medborgarförslaget enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-01-04 och gav förslag till beslut att avslå medborgarförslaget med hänsyn 
till kostnader och gällande lagstiftning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade dock vid sammanträdet KS AU § 8 att återremittera motionen till 
tillväxtenheten. Tillväxtenheten ska i dialog med förslagsställaren, SSÅV och 
Sjöräddningssällskapet utreda om det finns mindre kostnadsintensiva lösningar, 
kanske genom ideella krafter som är villiga att åta sig underhåll och tillsyn för en 
eventuell väderstation. 

Under hösten år 2019 har Sjöfartsverket ordnat så att elektricitet dragits fram till 
Fogden vilket möjliggör att en väderstation kan uppdrättas vid fyren på ön. SSÅV 
har under hösten startat en ekonomisk insamling för att få till stånd en 
väderstation som är kopplad till Viva- Sjöfartsverkets digitala applikation för vind 
och vatteninformation för samtliga fyrar i Sverige. Väderstationen med vind och 
vatteninformation är en sjösäkerhetsannordning för handelssjöfart och fritidsbåtar.  

Kommunstyrelsen 
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Den totala kostnaden uppgår till 50 tkr. Sjöfartsverket kommer att sköta 
underhållet av väderstationen efter installationen. Insamlingen har väckt stort 
intresse hos allmänheten, privatpersoner, företagare och föreningar i Åmåls 
kommun. Dessa har donerat pengar för att få till en väderstation på fyren på 
Fogden. Trots stort intresse från allmänheten saknas fortfarande ekonomiska 
medel till väderstationen. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt är att Åmåls kommun ska bidra med 
finansiellt till ett värde av 10 tkr för väderstationen på Fogden. Då 
fritidsbåtsturismen bidrar till besöksnäringen i Åmål samtidigt som fritidslivet vid 
Vänern är av stort värde för invånarna i Åmåls kommun, är ståndpunkten att en 
medfinansiering till en väderstation är väsentlig för både invånare och besökare. 
Bidraget har kommunicerats och tagits fram i samråd med SSÅV och 
förslagsställaren. 

En webbkamera på Fogden kräver tillstånd av Länsstyrelsen enligt 
kameraövervakningslagen (2013:460) eftersom kameran skulle vara riktad mot 
offentlig miljö, dit allmänheten har tillträde.   

Att få en ansökan om en kamera på Fogden, godkänd för annat syfte än för 
övervakning, bedöms inte som möjlig på grund av nuvarande lagstiftning kring 
användning av kameror på offentlig plats. Tillväxtenhetens bedömning är 
fortfarande att ingen webkamera kan återuppbyggas på Fogden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att tillsammans med andra aktörer i Åmål såsom privatpersoner, föreningsliv och 
företagare bidra med finansiering till en väderstation på Fogden med en 
engångskostnad på 10 tkr. Finansiering ska belasta tillväxtenhetens budget, 
turismutveckling, ansvar 2109 verksamhet 2112.  

Måluppfyllelse 
Att finansiellt bidra till en väderstation vid Fogden går i linje med Åmåls 
kommuns strategiska utvecklingsmål att Åmål ska vara det självklara turistmålet 
med kultur och rekreation i fokus. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 6 november 2019 
-Medborgarförslag den 5 februari 2018 

 

 

 

Anna Hjelmberg 
Turismutvecklare 
Tillväxtenheten 

Anders Sandén 
Kommunchef  
  

 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelseförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Anna Hjelmberg 2019-11-06 KS 2018/75 3 (3) 
 

 
 
 

Beslutet skickas till 

Anna Hjelmberg 
Förslagsställaren 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2019/84 

VAN § 174 Information: rapport om ej 
verkställda beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2019 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligtsocialtjänstlagen (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 tredje kvartalet 2019 rapporterades 11 beslut, 9 gällande SoL, äldreomsorg 
och 2 inom LSS. Sex av SoL besluten är nu verkställda. Gällande LSS har ett 
ärende nu verkställt och det andra har avslutats. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019 från biträdande förvaltningschef 
Kenneth Bramberg 
- Protokollsutdrag VAN AU §182 daterat 7 november 2019 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
__________ 

aaidator
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Redovisning av ej verkställda beslut 2019, kvartal 3 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för kvartal 3 2019 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 tredje kvartalet 2019 rapporterades 11 beslut, 9 gällande SoL, äldreomsorg och 2 
inom LSS.  
Sex av SoL besluten är nu verkställda. Gällande LSS har ett ärende nu verkställt och det 
andra har avslutats. 

Beskrivning av ärendet  
Följande beslut har rapporterats till IVO för kvartal 3 2019: 

Lagrum 
Typ av 
beslut 

Beslutsdatum 
- fördröjning 

Orsak/Kommentar 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-02-04 

Verkställt 

Brukaren är sedan tidigare beviljad växelvård på 
korttidsboende med en vecka på korttiden och 
tre veckor hemma. Fick erbjudande om särskild 
bostad den 29 juli och flyttade in den 5 augusti 
2019. 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-03-06 

Verkställt 

Den enskilde tackade nej till första erbjudande i 
maj. Fick nytt erbjudande den 17 september och 
flyttade in den 29 september 2019. 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-03-07 

Verkställt 

Den enskilde tackade nej till första erbjudande i 
juli. Fick nytt erbjudande den 4 oktober och 
flyttade in den 14 oktober 2019. 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-03-19 

174 dagar 

Den enskilde har tackat nej till två erbjudande 
om särskilt boende den 9 juli 2019 och den 27 
augusti. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-04-24 

Verkställt 

Den enskilde fick erbjudande om särskild bostad 
den 17 juli och flyttade in den 24 juli 2019. 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-05-03 

129 dagar 

 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-05-28 

Verkställt 

Den enskilde tackade nej till första erbjudande i 
juli. Fick nytt erbjudande den 29 augusti och 
flyttade in den 5 september 2019. 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-05-28 

Verkställt 

Den enskilde fick erbjudande om särskild bostad 
den 2 oktober och flyttade in den 13 oktober 
2019. Har vistats på korttiden i avvaktan på 
särskilt boende. 

SoL ÄO Permanent 
bostad 

2019-06-20 

109 dagar 

 

    

LSS Bostad med 
särskild 
service  

2016-01-14 

Avslutats 

Tidigare tackat nej till flera erbjudanden. Den 
enskilde har sökt andra insatser. 

LSS Bostad med 
särskild 
service  

2016-09-08 

Verkställt 

Tidigare tackat nej till flera erbjudanden. Har 
verkställts den 29 september 2019. 

Måluppfyllelse 
Rapporteringen uppfyller lagkrav om rapporteringsskyldighet enligt 28 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och 16 
kapitlet 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg. 
 

Kenneth Bramberg 
Biträdande förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 
 
  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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