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Dnr KS 2020/318 

KS § 186 Sammanträdesdatum 2021 för Åmåls 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesdatum för år 2021 är: 

26 januari 
30 mars 
27 april 
25 maj 
15 juni 

28 september 
23 november 
14 december 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 
kommande år. För år 2021 föreslås åtta dagsammanträden hållas på tisdagar. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktiges ordförande den 2 september 
2020 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Förvaltningschefer, stabschefer 
Receptionen stadshuset 
__________ 

aaidator
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Ärende 4
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Sammanträdesdatum 2021 för Åmåls 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
sammanträdesdatum för år 2021 är: 

26 januari 
30 mars 
27 april 
25 maj 
15 juni 

28 september 
23 november 
14 december 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 
kommande år. För år 2021 föreslås åtta dagsammanträden hållas på tisdagar. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktiges ordförande den 2 september 
2020 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Lotta Robertsson-Harén 
Ordförande  
Kommunfullmäktige 

 

 

Beslutet skickas till 

Nämnder 
Förvaltningschefer, stabschefer 
Receptionen stadshuset 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2020/46 

KS § 152 Yttrande över Revisionsrapport - 
Granskning av kommunens uppföljning av och 
insyn i verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och överlämnar detta som svar 
till revisionen. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att: 

• Ta fram ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata 
utförare. Programmet ska antas av kommunfullmäktige i november 2020. 

• Att utveckla rutiner som säkerställer att det i förfrågningsunderlag och avtal förs 
in krav på rätt till insyn och att utföraren deltar i uppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har granskat Åmåls kommuns uppföljning av och insyn i verksamhet 
som utförs av privata utförare. 

Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen avseende 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata är tillräcklig. 
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare inte är 
tillräcklig. 

Revisionen grundar sin bedömning bland annat på att kommunen inte har ett 
program för mål och uppföljning av privata utförare, vilket är ett krav enligt 
kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 15 juni 2020 
- Yttrande av ekonomichef den 12 juni 2020 
- Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning av och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare den 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
__________ 

aaidator
Textruta
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Revisionsrapport - Granskning av kommunens 
uppföljning av och insyn i verksamhet som 
utförs av privata utförare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och överlämnar detta som svar 
till revisionen. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att: 

• Ta fram ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata 
utförare. Programmet ska antas av kommunfullmäktige i november 2020. 

• Att utveckla rutiner som säkerställer att det i förfrågningsunderlag och avtal förs 
in krav på rätt till insyn och att utföraren deltar i uppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har granskat Åmåls kommuns uppföljning av och insyn i verksamhet 
som utförs av privata utförare. 

Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen avseende 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata är tillräcklig. 
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare inte är 
tillräcklig. 

Revisionen grundar sin bedömning bland annat på att kommunen inte har ett 
program för mål och uppföljning av privata utförare, vilket är ett krav enligt 
kommunallagen. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Granskningen visar att Åmåls kommun saknar ett program för mål och 
uppföljning av privata utförare. Granskningen visar också att kommunen bör 
utveckla de rutiner som säkerhetsställer att det i förfrågningsunderlag och avtal 
förs in krav på rätt till insyn och på att utföraren deltar i uppföljning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Kommunstyrelsen 
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Måluppfyllelse 
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsmålet ”I Åmåls ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 15 juni 2020 
- Yttrande av ekonomichef den 12 juni 2020 
- Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning av och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare den 16 januari 2020 
 

 

 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 

Anders Sandén 
Kommundirektör  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
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Yttrande över Revisionsrapport – Granskning 
av kommunens uppföljning av och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har granskat Åmåls kommuns uppföljning av och insyn i verksamhet 
som utförs av privata utförare. 
  
Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen avseende 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata är tillräcklig. 
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare inte är 
tillräcklig. 
 
Revisionen grundar sin bedömning på att kommunen inte har ett program för mål 
och uppföljning av privata utförare, vilket är ett krav enligt kommunallagen. 
Bedömningen grundar sig också på att nämnderna saknar ändamålsenliga rutiner. 
Rutiner som säkerställer att det i förfrågningsunderlag och avtal förs in krav på 
rätt till insyn och att utföraren deltar i uppföljning och för hur uppföljning ska ske. 
 
Samtidigt konstaterar man i rapporten att ur stickprovsgranskningen framgår att 
många uppföljningsinsatser genomförs, både gällande kvalitet och kontroller av 
om tjänsten faktiskt har utförts och till rätt pris. I flera fall bedöms denna 
uppföljning och kontroll som god samtidigt som det finns möjlighet till utveckling 
av några. 

Yttrande 
Granskningen visar att Åmåls kommun saknar ett program för mål och 
uppföljning av privata utförare, vilket är ett krav enligt kommunallagen.  

Granskningen visar också att rutiner, som säkerhetsställer att det i 
förfrågningsunderlag och avtal förs in krav på rätt till insyn och på att utföraren 
deltar i uppföljning, bör utvecklas. 

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att besluta om att ge i 
uppdrag att ta fram ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs 
av privata utförare och ge i uppdrag att se över och utveckla rutiner gällande 
förfrågningsunderlag och avtal för verksamhet som skall utföras av privata 
utförare.  

Åmåls kommun 
Revisorerna 
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Dnr KS 2020/236 

KS § 190 Revisionsrapport - Granskning av 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 
överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har, tillsammans med kommunrevisionerna i tre av 
samarbetskommunerna, granskat Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 
överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden har uppmanats av revisionen att 
lämna sina kommentarer till revisorernas iakttagelser. Ett yttrande har 
överlämnats av överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §151 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 26 augusti 2020 
- Beslut överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 § 79 
- Yttrande från överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 
- Revisionsrapport Granskning av gemensam överförmyndarnämnd den 3 juni 
2020 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 6
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Revisionsrapport - Granskning av gemensam 
överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att notera 
informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har granskat Åmåls kommuns gemensamma 
överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden har uppmanats av revisionen att 
lämna sina kommentarer till revisorernas iakttagelser. Ett yttrande har 
överlämnats av överförnämnden den 20 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 26 augusti 2020 
- Beslut överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 § 79 
- Yttrande från överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 
- Revisionsrapport Granskning av gemensam överförmyndarnämnd den 3 juni 
2020 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2020/263 

KS § 184 Yttrande över Revisionsrapport - 
Granskning av kommunens folkhälsoarbete 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet godkänns och överlämnas till 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har granskat integreringen av det lokala välfärds- och 
folkhälsoprogrammet i kommunens ordinarie styrning och verksamhet. Vid 
granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. 

Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 
granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 
kommunstyrelsen 2020-06-15. 

Kommentarer från kommunstyrelsen angående revisorernas iakttagelser och 
rekommendationer önskas senast 25 september 2020. 

Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och kommer att 
genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  

Kommentar till revisorernas iakttagelser och rekommendationer redovisas i 
yttrande över revisionsrapport. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2020 §152 
- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 27 augusti 2020 
- Förslag till yttrande den 26 augusti 2020 
- Revisionsrapport - Granskning av kommunens folkhälsoarbete den 15 juni 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen i Åmåls kommun 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 7
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Revisionsrapport - Granskning av kommunens 
folkhälsoarbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet godkänns och överlämnas till 
kommunrevisionen. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har granskat integreringen av det lokala välfärds- och 
folkhälsoprogrammet i kommunens ordinarie styrning och verksamhet. Vid 
granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. 
Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 
granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 
kommunstyrelsen 2020-06-15. 
 
Kommentarer från kommunstyrelsen angående revisorernas iakttagelser och 
rekommendationer önskas senast 25 september 2020. 
 
Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och kommer att 
genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  
Kommentar till revisorernas iakttagelser och rekommendationer redovisas i 
yttrande över revisionsrapport. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Enligt yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens 
folkhälsoarbete.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet sker inom befintlig organisation och budgetram. 

Måluppfyllelse 
Förslaget ska bidra till att uppfylla kommunens samtliga strategiska 
utvecklingsområden och strategiska mål. 

 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg datum 2020-08-27 
- Förslag till yttrande datum 2020-08-26 
- Revisionsrapport - Granskning av kommunens folkhälsoarbete 2020-06-15 
 

 

 

Lena Björk 
Folkhälsostrateg 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen i Åmåls kommun 
Kommunstyrelsen i Åmåls kommun 



 Brev 
 2020-08-26 

Kommunledningskontoret 
 

 
Kommunrevisionen i Åmåls kommun 
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Yttrande över revisionsrapport och kommunrevisionens 
granskning av kommunens folkhälsoarbete  
 

Kommunstyrelsens kommentar till revisorernas iakttagelser och rekommendationer 
 
I kommunstyrelsens rådgivande styrgrupp för välfärd och folkhälsa finns en medvetenhet om de 
brister som beskrivs i granskningen av kommunens folkhälsoarbete. Redan i januari 2020 påbörjades 
ett förbättringsarbete med en uppdaterad arbetsordning för styrgrupp välfärd och folkhälsa, en ny 
årsplan för arbetet med hälsa och social hållbarhet i Åmåls kommun samt en ny strategi för hälsa och 
social hållbarhet 2020-2023 - integrerat med planen för kommunens långsiktiga arbete med Agenda 
2030.  
 
För att vidareutveckla arbetet ytterligare synkroniseras folkhälsoarbetets årsplan med den nya 
budgetprocessen och kommunens centrala budget- och målarbete. Genom kommunstyrelsens antagna 
anvisningar uppmanas respektive styrelse och nämnd inom kommunkoncernen att vid upprättandet av 
verksamhetsplan för år 2021, med tillhörande inriktningsmål, nyckeltal och aktiviteter, särskilt beakta 
de tre prioriterade förbättringsområden som också beskrivs i Strategi för hälsa och social hållbarhet 
2020-2023. 
 
I enlighet med den nya budgetprocessen presenteras även förslag till nyckeltal som vägledning för 
styrelsens och nämndernas planering och uppföljning av inriktningsmål och verksamheternas 
aktiviteter. De föreslagna nyckeltalen är hämtade från Kolada, nyckeltalsdatabas för kommuner och 
regioner, och Agenda 2030, där samtliga nyckeltal kan följas över tid och analyseras uppdelat på 
relevanta grupper med kön som övergripande indelningsgrund.  

Analys, planering och uppföljning av resultat görs med hjälp av systemstöden i Stratsys. 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa upp att anvisningarnas prioriteringar avspeglas i 
styrelsens och nämndernas planering och uppföljning av inriktningsmål och verksamheternas 
aktiviteter. Kansli- och utredningsenhetens resurser för strategiskt utvecklingsarbete står till 
förfogande i styrelsernas och nämndernas mål- och uppföljningsarbete. En separat rapportmall har 
tagits fram för uppföljning och analys av de globala målen. I denna rapport redovisas och analyseras 
Åmåls kommuns arbete med Agenda 2030 på en kommunövergripande nivå. 
 
Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och kommer att genomföras enligt 
revisionens rekommendationer. 

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun 
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Svar på interpellation angående regelverk kring 
anställning - Peter Stenberg (L) 
 

 

Peter Stenberg (L) har i en interpellation som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
möte den 16 juni 2020 ställt en fråga till mig hur Åmåls kommuns policy fungerar 
utifrån en hypotes kring en anställning i Åmåls kommun. Därav vill jag ge 
följande svar: 

Kommunallagen, kap 5 §§ 59-63, är tydlig med vad en interpellation ska 
innehålla. Den ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering 
och bör endast ställas i angelägenheter av större vikt för kommunen. Den ska 
också avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnd handläggning. 

Min uppfattning är att Stenbergs (L) interpellation inte uppfyller dessa kriterier. 
Stenberg hänvisar till en ospecificerad policy och utgår ifrån ett hypotetiskt 
resonemang. Av den anledningen finner jag det omöjligt att i sak besvara 
interpellationen. 

 

Michael Karlsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

aaidator
Textruta
Ärende 11



Interpellation till: Michael Karlsson(S)

En regelverksfråga/ hur fungerar Åmåls Kommuns policy i fråga om följande, intressanta
fråga:
Låt oss uttrycka följande hypotes:

En person, anställd i Åmåls Kommun, som avsiktligt/oavsiktligt tillskansar sig otillbörlig
ekonomisk vinning, dvs erhåller ersättning på felaktiga grunder, således
lurar/missar/glömmer informera sin arbetsgivare, i detta fall Åmåls Kommun, och efter
ertappande, avskedas från sin tjänst - kan/bör/skall den personen återanställas inom Åmåls
Kommun, även om personen ifråga "erbjuder sig" att betala tillbaka den summa som
erhållits på ett felaktigt sätt,, för att fortsatt, utan ytterligare reprimander, anställas på annan,
mer kvalificerad tjänst inom kommunen, oavsett kvalifikationer/historik för kommande
tjänst?

Namn: Peter Stenberg

Partibeteckning: Liberalerna

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
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Svar på interpellation angående redovisning av 
resor - Peter Stenberg (L) 
 

Peter Stenberg (L) har i en interpellation som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
möte den 16 juni 2020 ställt frågor till mig angående redovisning av resor till 
kommunens vänorter som Åmåls kommun har gjort. Stenberg är av uppfattningen 
att dessa resor inte har redovisats för politiken. Därav vill jag ge följande svar: 

Som Stenberg (L) nämner har frågeställningar kring de aktuella resorna tagits upp 
för politisk behandling vid flertalet tillfällen. Min uppfattning är att dessa även 
har besvarats och redovisats för politiken. 

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 19 juni 2019 § 21 besvarade jag 
Stenbergs interpellation med ett omfattande interpellationssvar och debattinlägg 
angående resan till vänorten De Pere i USA. 

I samband med en fråga från Tomas Lindström (TL) som jag besvarade vid 
kommunfullmäktigemötet den 28 januari 2020, kunde kommunfullmäktige ta del 
av en uppkopierad slutrapport från projektet Urban Platsinnovation, där en resa 
till Skottland ingick i projektet.  

Åmåls projektledare återrapporterade till kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 
april 2019 § 82 om projektet Urban Platsinnovation. 

Deltagare från äldreomsorgen Kina besökte kommunstyrelsen den 27 november 
2019 § 290 och redogjorde för sin studieresa till Kina. 

Utifrån detta anser jag att det inte finns något mer att tillägga i detta ämne. 

 

Michael Karlsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Interpellation till: Michael Karlsson(S)

Interpellation:
Utlovad redovisning av flera års oredovisade resor, vänorts - och studiebesök från Åmåls
Kommuns tjänstemän och politiker.

Den 21 maj 2019, så lämnade jag in en interpellation om att inför fullmäktige, få redovisat
den USA resa som kommunens representanter gjort, och lovades av KSO då att detta skulle
ske, vilket ännu till dags dato inte skett.

Påminner om ett stort antal resor, (Skottland, USA, Kina, Gadebusch, m fl) har under åren
företagits utan någon som helst redovisning/info om syfte, ev resultat, kostnadsbärare,
deltagare, eller ev agendor för dessa resor och möten, eller på vilket sätt dessa gynnat
Åmåls invånare eller kommun som helhet.
Ingen deltagare från dessa resor, vare sig tjänsteman/politiker, har gjort någon
dragning/redovisning inför respektive berörd nämnd eller inför den beslutande
fullmäktigegruppen. 

Nu begär jag att KSO uppfyller sina löften om en total skriftlig redovisning/dokumentation
av alla resor i form av datum, syfte, deltagare, kostnader och utfall för Åmåls Kommun.

Namn: Peter Stenberg

Partibeteckning: Liberalerna

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
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Medborgarförslag

Den lokala trafikföreskiften på hamngatan, mellan Kyrkogatan och Rolinsgatan kl 22 - 06
under sommarmånaderna utökas till att gälla t o m Gamla kyrkan. (Behörig trafik tillåten...
med intyg)
Och att hastigheten på Hamngatan; Rolinsgatan - hela"svängen" runt Gamla kyrkan hela
vägen till Gamla Örnäsgatan begränsas till 30 km/tim.
Det går ofta alltför fort runt Gamla kyrkan, av bilar, motorcyklar och "snabba" mopeder.
Och sikten är skymd både runt kyrkan och förbi Strand Café ... och trångt förbi 4shape gym,
Skooghs företagshotell o blomterträdgården...
Denna hastighetsbegränsning ska gälla året runt.
Vänligen Sten Nilsson 

Namn: Sten Nilsson

Adress: Norrtullsgatan 7, 662 37 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
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Medborgarförslag

Korsningen Kvarnholmsgatan Strömbergsgatan saknar övergångsställ och många bilar
håller 50km/h. Få bilar anpassar hastigheten vilket gör korsningen extra riskfylld. Mitt
förslag är att bygga ett förhöjt övergångställe för att sänka hastigheten på trafiken och ge
gångtrafikanter ett säkrare sätt att korsa gatan. För förslag på placering av förhöjt
övergångsställe se bilaga 1.

Namn: Peter Eliasson

Adress: Kvarnholmsgatan 2, 662 34 åmål

Bilaga: bilaga 1.png

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
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Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-08-27  1 (1) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2020/43 

VAN § 114 Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 2, 2020 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2020, 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 andra kvartalet 2020 rapporterades nio beslut, åtta gällande SoL äldreomsorg 
och ett beslut inom LSS. Av besluten inom SoL äldreomsorg har fem stycken 
verkställts och två beslut har avslutats utan verkställan, då brukarna har valt att 
avsäga sig sina beslut. I ett av besluten har den enskilde tackat nej till flera 
erbjudanden. Inom LSS dröjer verkställighet i ärendet på grund av besöksförbud 
som inrättats i och med covid-19. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2020 från förvaltningschef Helena Wretman 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
__________ 
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Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Helena Wretman 2020-08-19 VAN 2020/43 1 (3) 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

Kyrkogatan 2 
Åmål 

0532-17300   helena.wretman@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

Redovisning av ej verkställda beslut 2020, kvartal 2 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2020, 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 andra kvartalet 2020 rapporterades nio beslut, åtta gällande SoL äldreomsorg och ett 
beslut inom LSS.  
 
Av besluten inom SoL äldreomsorg har fem stycken verkställts och två beslut har 
avslutats utan verkställan, då brukarna har valt att avsäga sig sina beslut. I ett av besluten 
har den enskilde tackat nej till flera erbjudanden. Inom LSS dröjer verkställighet i 
ärendet på grund av besöksförbud som inrättats i och med covid-19. 

Beskrivning av ärendet  
Följande beslut har rapporterats till IVO för kvartal 2 2020: 

Lagrum 
Typ av 
beslut 

Beslutsdatum
Rapportdatum 
- fördröjning 

Orsak/Kommentar 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-03-19 
2020-08-17 

517 dagar 

Den enskilde har tackat nej till tre erbjudanden om 
särskilt boende; den 9 juli 2019, den 27 augusti 2019 
och den 29 juli 2020. Den enskilde har specifika 
önskemål och har velat avvakta. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-05-03 
2020-08-17 

452 dagar 

Verkställt 

Brukaren har specifika önskemål om boende och 
våningsplan. Den 9 januari 2020 gavs erbjudande 
som stämde överens med önskemål, vilket brukaren 
tackade nej till den 16 januari 2020. Ett erbjudande 
utifrån brukarens nya specifika önskemål gavs och 
brukaren tackade ja den 29 juni 2020. Flyttade in den 
28 juli efter eget önskemål. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Helena Wretman 2020-08-19 VAN 2020/43 2 (3) 
 

 
 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-11-19 
2020-08-17 

177 dagar 

Avslutat utan 
verkställighet 

Den enskilde tackade nej till erbjudande om särskilt 
boende som matchade önskemål om visst särskilt 
boende den 27 februari 2020, då brukaren inte 
önskade flytta än. Brukaren har valt att avsäga sig sitt 
beslut den 14 maj 2020.  

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-12-16 
2020-08-17 

144 dagar 

Avslutat utan 
verkställighet 

Den enskilde erbjöds särskilt boende den 17 februari 
2020, men tackade nej den 20 februari 2020. Efter 
hembesök med biståndsbedömare erbjöds samma 
lägenhet igen, men den enskilde tackade åter nej. 
Brukaren har valt att avsäga sig sitt beslut den 8 maj 
2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-03-30 
2020-08-17 

137 dagar 

Verkställt 

Brukaren fick erbjudande om särskilt boende den 10 
augusti 2020 och tackade ja den 14 augusti 2020. 
Brukaren hade önskemål om ett visst boende och 
erbjudande gavs när ledig ledighet fanns utifrån detta 
önskemål. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-02-28 
2020-08-17 

103 dagar 

Verkställt 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 31 mars 2020 
och tackade ja den 14 april 2020. På grund av oro för 
covid-19 och besöksförbudet, önskade brukaren att 
dröja med flytten och flyttade in den 10 juni 2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-02-21 
2020-08-17 

178 dagar 

Verkställt 

Brukaren fick erbjudande om särskilt boende den 4 
maj 2020 men valde att tacka nej på grund av 
besöksrestriktionerna i och med covid-19. Nytt 
erbjudande gavs den 4 augusti 2020 och brukaren 
tackade ja samma dag. Inflyttning den 17 augusti 
2020. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2019-12-20 
2020-08-17 

126 dagar 

Verkställt 

Den enskilde har fått erbjudande om särskilt boende 
den 9 april 2020 och har tackat ja. Den enskilde har 
vistats på korttiden i avvaktan på erbjudande. 
Brukaren flyttade in den 24 april 2020. 

SoL LSS Kontakt-
person 

2018-12-31 
2020-06-30 

547 dagar 

Avbrott i verkställighet. Kontaktperson är utsedd, 
men verkställighet dröjer i och med besöksförbud 
inrättat på grund av covid-19. 

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 19 augusti 2020 från förvaltningschef Helena Wretman 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Helena Wretman 2020-08-19 VAN 2020/43 3 (3) 
 

 
 
 

Helena Wretman 
Förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 
 
  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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