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arbetsmarknadsförvaltningen 
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VAN § 75 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Lillemor Hårdstedt (KD) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 76 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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VAN § 77 Ekonomisk uppföljning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Controller Eva Larsson redovisar ekonomisk prognos för maj 2021. 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om 

- 7 400 tusen kronor (tkr) i sin helårsprognos efter maj.  

Utfallet beräknas till 397 069 tkr jämfört med en budget på 389 669 tkr vilket ger 

en negativ avvikelse motsvarande 7 400 tkr. I föregående prognos var avvikelsen 
- 7 400 tkr. Avvikelsen återfinns främst under ekonomiskt bistånd där baserat på 

den information som finns i nuläget det prognostiseras ett underskott mot budget 

om - 7 500 tkr.  

Utifrån rådande situation i samhället i stort är farhågan att behovet av ekonomiskt 

bistånd blir större. De åtgärder som utförs inom enheten med bland annat 

kartläggning kommer vi inte att se något resultat av på kort sikt. Trots 

förvaltningens åtgärder ökar antalet invånare som ansöker om ekonomiskt 
bistånd. Vi ser också att antalet familjemedlemmar inom vissa hushåll är stort 

vilket gör att hushåll fortsatt erhåller ekonomiskt bistånd även om man har en 

anställning. 

__________  
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VAN § 78 Information: Statliga bidrag 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Eva Larsson har sammanställt aktuella statsbidrag 2021. 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar nämnden om de 

statsbidrag som äldreomsorgen rekvirerar under 2021 och vad dessa används till. 

Från Socialstyrelsen kommer följande statsbidrag: motverka ensamhet bland äldre 

och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, god 
vård av äldre, äldreomsorgslyftet 2021 och den nära vården. Från 

Kammarkollegiet kommer överenskommelse mellan staten och Sveriges 

kommuner och regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med 

den äldre i fokus. 

Controller Eva Larsson informerar nämnden om de statsbidrag som individ- och 

familjeomsorg rekvirerar från Socialstyrelsen: utvecklingsmedel för arbete mot 

våld i nära relationer, nära vård och subvention av familjehemsplaceringar. Inom 
verksamhet stöd och funktion rekvireras statsbidraget: habiliteringsersättning. 

Vidare informeras nämnden att verksamhet arbete och vuxnas lärande rekvirerar 

statsbidrag från tillväxtverket för Åmålsmodellen, statsbidrag från Länsstyrelsen 
för kommunala arbetslag inom naturnära jobb, statsbidrag från 

Arbetsförmedlingen för statligt finansierade kommunala ungdomsjobb 2021 och 

följande statsbidrag från Skolverket: Yrkesvux, Lärcentrum och 

utvecklingsprojekt (specialpedagogiska myndigheten).  

Beslutsunderlag 

- Sammanställning av statsbidrag 2021 

__________  
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VAN § 79 Information: organisationsförändring 
äldreomsorg 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar om kommande 

organisationsförändring inom äldreomsorgen. Ledningsfunktionen har setts över. 

Sedan år 2015 arbetar verksamheten för att minska storleken på uppdragen för 
enhetscheferna inom äldreomsorgen. Organisationsförändringen är ytterligare ett 

steg mot målet med max 30 medarbetare per enhetschef. 

Organisationsförändringen gäller särskilt boende och hemvård. Rekryteringen av 
en ny enhetschef inom hemvård demens, natt och larmgrupp pågår. Den nya 

organisationen planeras vara igång i oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

- Organisationsförändring äldreomsorg 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-06-17  9 (15) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2019/22 

VAN § 80 Förlängning av samverkansavtal 
ungdomsmottagningen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga samverkansavtal 

avseende ungdomsmottagning i Åmåls kommun mellan Åmåls kommun och 

norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen fattade beslut om ”Inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022”, och rekommenderade 
huvudmännen att anta dokumentet. Kommunalförbundet i Fyrbodal fattade beslut 

den 30 november 2017 att rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget 

till inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 2018-
2022.  Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls fattade beslut om 

inriktningsdokumentet i februari 2018. 

Utöver inriktningsdokumentet tecknade norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
samverkansavtal med kommunerna i sitt område kring ungdomsmottagning. 

Avtalet avser verksamheten vid ungdomsmottagningen i Åmåls kommun och har 

som syfte att beskriva inriktning, åtaganden, organisation för 

ungdomsmottagningen samt den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls kommun. 

Nuvarande avtal löper till och med 31 december 2021 med möjlighet till tolv 

månaders förlängning. För att förlänga avtalet måste parterna vara eniga senast 

den 30 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

- Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Åmåls kommun mellan Åmåls 

kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-2022 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Berith Sletten 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

__________  
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VAN § 81 Information: Enkät 80-åringar i Åmåls 
kommun 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Biståndschef Kenneth Bramberg och demenssjuksköterska Maria Svahn redovisar 

resultatet från enkätundersökningen 80-åringar i Åmåls kommun 2021.  

Samtliga personer som år 2021 fyller 80 år har i en enkätundersökning tillfrågats 
om hur de upplever sin hälsa och behovet av information om hjälp och stöd. 

Personerna har även tillfrågats om och hur de påverkats av pågående Corona-

pandemi. Enkäten skickades ut till 111 personer. Totalt svarade 76 personer. 

Maria Svahn presenterar en sammanställning av frågorna med samtliga svarande. 

De frågor som ställdes var: Hur upplever du din fysiska hälsa, hur upplever du din 

psykiska hälsa, vårdar du make/maka/sambo, har du hjälp av 
hemtjänst/trygghetslarm idag, vill du ha informationsmaterial om möjligheten till 

hjälp och stöd i hemmet, upplever du minnesproblem och har den pågående 

corona-pandemin påverkat dig. Bland resultaten kan ses till exempel på frågan om 

hur upplever du din psykiska hälsa att 68 personer ger svaret bra, fyra personer 
ger svaret dåligt och fyra personer har valt att inte svara på frågan. På frågan har 

du hjälp av hemtjänst/trygghetslarm idag, svarar nio personer ja och 67 personer 

svarar nej.  

Vidare presenterar Maria Svahn en sammanställning där de svarande delats upp i 

två grupper som jämförs med varandra, varav den ena är de som önskade 

informationsmaterial till hjälp och stöd i hemmet och den andra de som inte 

önskade någon vidare information. De som önskade mer information har blivit 

uppringda av Maria Svahn och samtal har hållits.  

Beslutsunderlag 

- 80-åringar i Åmåls kommun 2020 - en enkätundersökning 

__________  
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VAN § 82 Information: Agenda 2030 rapport år 
2020  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Wretman och verksamhetsutvecklare Sarah Isgren 

presenterar Agenda 2030-rapporten för år 2020. 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå 

en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunerna 
och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av 

kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg 

och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. 
Agenda 2030 är ett starkt verktyg som kan användas för att skapa positiv 

förändring genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Målen i Agenda 2030 utgör 
tillsammans tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och 

ekologisk. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men 

lösningarna företrädesvis lokala. 

Den framtagna rapporten är en del av Åmåls kommuns arbete med Agenda 2030. 
I januari-februari redovisar enhetschefer och förvaltningschefer målarbetet genom 

att följa upp inriktningsmål, plan för genomförande, aktiveter och nyckeltal. 

Denna redovisning ligger sedan till grund för rapport för uppföljning och analys 
av Åmåls kommuns arbetet med de globala målen i Agenda 2030. Rapporten sker 

på kommunövergripande nivå och ger en översiktlig bild. I analysen för 

respektive globalt mål beskrivs eventuella områden där Åmåls kommun 

ytterligare behöver utveckla arbetet för att bidra till en ökad måluppfyllelse. De 
nyckeltal som används som stöd i redovisningen kommer dels från RKA (Rådet 

för främjande av kommunala analyser) och dels är det nyckeltal från andra typer 

av jämförelser.  

I rapporten lyfts bland annat att: 

Mål 1, ingen fattigdom, visar att de ekonomiska och sociala klyftorna mellan 

grupper ökar och skapar ojämlika levnadsvillkor i Åmåls kommun. Åmål har den 
högsta andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll i Västra Götaland och 

att det är av stor vikt att minska och motverka segregationen för en hållbar 

samhällsutveckling i Åmåls kommun, genom konkreta aktiviteter inom 

målområdet. Dessa konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter 
samordnas i den kommunövergripande handlingsplanen för att bryta 

strukturarbetslösheten. 

Mål 3, god hälsa och välbefinnande, visar exempelvis att medellivslängden har 
minskat för kvinnor i Åmåls kommun, att medellivslängden för män i Åmåls 
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kommun ligger under riket och socioekonomiskt jämförbara kommuner, samt att 

det är en betydande minskning av invånare med bra självskattat hälsotillstånd, 

särskilt bland kvinnor. 

Mål 4, god utbildning för alla, lyfter bland annat att det finns ett tydligt samband 

mellan hälsa och lärande och att, för att ytterligare öka samordningen av insatser 

för ungdomar i behov av stöd från flera av kommunens olika verksamheter samt 

externa aktörer, arbetar barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen i Europeiska socialfondens projekt Ung 

Framtid Åmål. 

Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, visar att 
långtidsarbetslösheten fortsatt är bland de högsta i landet. Andelen invånare 16-24 

år som varken arbetar eller studerar är betydligt högre än riket. Den höga och 

varaktiga arbetslösheten i kommunen har bidragit till ökad ojämlikhet och ett 

polariserat Åmål.  

Beslutsunderlag 

- Agenda 2030 rapport för år 2020 

- Sammanfattning Agenda 2030 för år 2020 

__________  
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VAN § 83 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) informerar att välfärds- och arbetsmarknadsnämndens möte 

den 26 augusti kl 08.30 är flyttat till den 25 augusti kl 13.00.  

Förvaltningschef Helena Wretman informerar om feriearbete för ungdomar i 
Åmåls kommun. Totalt erbjuds 240 platser inom föreningar, kommunala 

verksamheter och sommarlovsentreprenörer. 173 stycken ansökningar har 

inkommit. 

__________  
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VAN § 84 Rapportering av delegeringsbeslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av 

delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Bistånd för perioden 1 maj till 31 maj 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 maj till 31 maj 2021 

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

4. Barn och familj för perioden 1 maj till 31 maj 2021 

5. Familjerätt/familjehem för perioden  1 maj till 31 maj 2021 

6. Vuxengrupp för perioden 1 maj till 31 maj 2021 

7. Alkohol för perioden 1 maj till 31 maj 2021 

__________  
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VAN § 85 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 28 maj 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 2 juni 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 15 juni 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL 

 

 

__________ 


