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Övriga deltagare Helena Wretman, förvaltningschef, välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 
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VAN § 86 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Rolf Lindström (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 87 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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VAN § 88 Lägesrapport: sommaren 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Wretman och verksamhetschef äldreomsorg Marco 

Niemelä informerar om sommaren 2021.  

Förvaltningschef Helena Wretman beskriver att sammantaget har den höga 

korttidsfrånvaron påverkat kommunen enormt. Brukarna har inte drabbats men 

det har varit ansträngt för medarbetarna. Inom verksamhet stöd och funktion är 
verksamheten väldigt nöjd med vikarierna som varit en nyckel i att ta fram bra 

lösningar och se till att brukarna har kunnat göra sina aktiviteter. Inom 

verksamhet hemsjukvård och rehab har det varit problem med delegeringar och 
pandemin har försvårat introduktionen för de nyanställda. Det har varit en stor 

belastning för verksamheten. Mycket sjuka patienter skrivs ut från sjukhusen 

vilket ger tryck inom hemsjukvården och bistånd. Verksamhet IFO har fortsatt 

haft många orosanmälningar och placeringar under sommaren. Verksamhet arbete 
och vuxnas lärande påverkas fortsatt av pandemin bland annat inom 

vuxenutbildningen med många medarbetare som varit korttidssjukskrivna i och 

med symptom.   

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar att överanställningar 

gjordes inför sommaren, men på grund av avhopp och sjukfrånvaro, både hos 

ordinarie personal och vikarier, blev det press på verksamheten. I det stora hela 
har sommaren varit bra men det har bland annat varit bekymmer inom 

hemvården. En insats har påbörjats med en arbetsmiljöingenjör för att se på 

introduktionen inom hemvården. Bedömningen är att pandemin har medfört 

negativa effekter i och med att inga samlingar har kunnat genomföras. 

__________  
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VAN § 89 Information: Byggande av nytt 
äldreboende 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen noterar informationen och ställer sig 

bakom rekommendationen från rapporten att ett nytt renodlat demensboende 
byggs i kommunal regi (ÅKAB) öster om Näsgatan och att gemensamma 

stödfunktioner samlas i ett utbyggt Åmålsgården samt lämnar över 

rekommendationen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä beskriver framtagandet av 

Boendeplan 2028 där välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 24 september 

2020 beslutar att överlämna frågan till kommunstyrelsen för beslut om att 
projektera för nytt äldreboende med ca 50 lägenheter 2025 samt säga upp 

hyresavtalet gällande Ekbackens särskilda boende. Vidare informeras nämnden 

om fortsatt process där utsedd arbetsgrupp arbetat tillsammans med ett 

arkitektföretag vilket utmynnat i en rapport med förslag och rekommendation. 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström informerar nämnden om rapporten 

och förslaget. Rapporten är ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen på ett 

uppdrag att utreda möjliga lösningar på framtida särskilt boende för äldre. 

Arbetsgruppen har valt namnet Vänerlyckan för projektet. 

Åmål beräknas inom tio år behöva cirka 20 ytterligare särskilda boendeplatser 

inom äldrevården, trots att vård i hemmet ökar. Samtliga nya boenden behövs för 
dementa. Det befintliga boendet Ekbacken har brister i arbetsmiljön, ytorna är 

svårutnyttjade och dyra. Ett noll-alternativ, att fortsätta hyra ett ombyggt 

Ekbacken har förkastats. Befintligt storkök på Åmålsgården behöver ersättas, då 

det är underdimensionerat och har fel logistik för dagens och morgondagens 
verksamhet. Rapporten ger förslag på lösningar för de många funktionerna som 

dagligen påverkar de boendes livskvalitet och medarbetarnas arbetsmiljö. 

Arbetsgruppen har fastslagit vad som är viktigast för de boende respektive för 
medarbetarna. Ett antal lärdomar, krav, behov och önskemål och hur de kan lösas 

har arbetats in för att kunna användas vid eventuell framtida utformning och 

projektering. För en jämförelse har två olika alternativ studerats. En 
rekommendation till vägval är att: ett nytt renodlat demensboende byggs i 

kommunal (ÅKAB) regi öster om Näsgatan och att gemensamma stödfunktioner 

samlas i ett utbyggt Åmålsgården, redan i ÅKABS regi. 

Vidare beskriver samhällsbyggnadschef Björn Wennerström de uppsatta målen 
som är: fler tryggare, värdigare boenden med utemiljö, mer hållbar arbetsmiljö, 

kostnadseffektiva lösningar, expansionsmöjligheter och tillföra utveckling till 

staden Åmål.  

Björn Wennerström föredrar jämförelser mellan de två alternativa lösningarna. 

Skillnaden mellan alternativen är om de olika stödfunktionerna ska samlas eller 
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förbli utspridda. Alternativ 1 innebär att dagens innehåll i Ekbacken helt flyttas 

till ett nybygge, Vänerlyckan, som utökas med ytterligare 20 boendeplatser. 

Alternativ 2 innebär att dels bygga ett nytt renodlat demensboende, dels att 
samlokalisera Ekbackens stödfunktioner med andra stödfunktioner i ett utbyggt 

Åmålsgården. Korttidsboendena förläggs då på Åmålsgården intill rehab och fler 

permanentboende bereds plats på Vänerlyckan. Alternativet innebär två separata 

projekt. 

Vidare beskrivs tankarna kring frågan om lokalisering och kostnaderna föredras. 

Björn Wennerström lyfter att framåt krävs nödvändiga beslut, att Åkab får 

uppdraget och att en planändring behövs. Målsättningen är att det är klart om fem 

år, i takt med att avtalet gällande Ekbacken upphör.  

Beslutsunderlag 

- Vänerlyckan 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström 
Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr VAN 2021/81 

VAN § 90 Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 3 augusti 2021 från bostadsanpassningshandläggare 

Johanna Blomgren 
- Intyg 

- Offert 

- Protokollsutdrag VAN AU § 124 12 augusti 2021 

Beslutet skickas till 

Sökande 

Bostadsanpassningshandläggare Johanna Blomgren 

__________  
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Dnr VAN 2021/52 

VAN § 91 Ej verkställda beslut kvartal 2 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2021, 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 2021 rapporterades sex beslut gällande SoL äldreomsorg. Av 

besluten har tre beslut verkställts. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2021 från förvaltningschef Helena Wretman 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
 __________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-08-25  11 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2021/77 

VAN § 92 Riskmatris med förslag på 
handlingsplaner gällande verksamhetssystem 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riskmatris med förslag på 
handlingsplaner gällande de verksamhetssystem som finns inom förvaltningen 

och där behovet av handlingsplaner föreligger initialt.  

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson och systemförvaltare Paula Törnqvist fördrar 

ärendet och visar den framtagna riskmatrisen.  

Kommunfullmäktige har under 2020 antagit en IT – och 

informationssäkerhetspolicy (Dnr KS 2020/399). Policyn bildar grunden för 
kommunens ledningssystem för informationssäkerhet och är en förutsättning för 

förvaltningarnas, bolagens och IT-enhetens fortsatta arbete med 

informationssäkerhetsanalyser, kontinuitetsplaner och rutiner. 

Det övergripande målet för Åmåls kommuns informationssäkerhet är att 

säkerställa tillräckligt skydd för myndighetens informationstillgångar så att rätt 

information finns tillgänglig för rätt person i rätt tid. 

Utöver alla medarbetares kunskap om IT- och informationssäkerhetspolicyn ska 
det på central nivå säkerställas att den övergripande säkerhetsstrategin följs med 

bland annat att alla investeringar i form av information och teknisk utrustning ska 

ha skydd i tillräcklig grad. Vidare att hotbilder och negativa konsekvenser 
analyseras och förebyggs samt i förekommande fall rapporteras enligt gällande 

rutiner. 

Nämnder och bolagsstyrelser är systemansvariga och ansvarar för egna 
handlingsplaner och för att en sådan antas vid varje mandatperiod. Att vara 

systemansvarig är att bära det yttersta juridiska ansvaret för användning av 

systemet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 juni 2021 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Riskmatris 
- Protokollsutdrag VAN AU § 138 12 augusti 2021 

Beslutet skickas till 

Helena Wretman förvaltningschef 

Kenneth Bramberg biträdande förvaltningschef 

__________  
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VAN § 93 Information: Feriepraktik 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Feriepraktiksamordnare Ann-Louise Bjurström informerar om feriepraktik 2021. 
Erbjudandet om feriepraktik går ut till alla unga som går ur nionde klass, samt 

första och andra året på gymnasiet. Nämnden informeras om bakgrunden och 

utmaningar så som covid-19 och arbetsmarknadsinsatser som påverkar tillgången 

på jobb. Restriktioner inom föreningar gav också färre möjliga arbetsplatser.  

Totalt har 95 stycken feriepraktiker varit i arbete under sommaren och tillgängliga 

arbetsplatser var tillräckligt.  

__________  
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VAN § 94 Information: Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin sammanfattar första 

halvåret 2021. Pandemin har försvårat verksamhetens arbete. En omställning till 

digitala lösningar i kombination med begränsad fysisk kontakt har gjort året 

utmanande på många sätt. De som kunnat arbeta hemifrån har gjort detta i så stor 

omfattning som möjligt, i hela verksamheten, under hela första halvåret. 

Vuxenutbildningens elever har till största delen studerat på 

distans. Vuxenutbildningen har tillsammans med Dalslandskommunerna samt 
Kunskapsförbundet väst sökt och fått beviljat medel för Lärcentra. Tanken är att 

utveckla samarbetet med andra kommuner och samköra kurser. 

Vuxenutbildningen har även sökt medel från SPSM (Specialpedagogiska 
myndigheten) för att utveckla det specialpedagogiska arbetet med lärarlaget samt 

stötta de elever som behöver. Under våren har en kurs i näthandel genomförts 

med företagare inom Åmåls handel och under januari startades 

Äldreomsorgslyftet med 13 deltagare som arbetar inom vård och omsorg och 

samtidigt studerar till undersköterska. 

Ekonomiskt bistånd samt budget och skuld har fått stänga sin mottagning och har 

enbart tagit emot bokade besök samt akuta ärenden. Inflödet av nya hushåll har 
under året ökat men på grund av Utvecklingsjobb Åmål har man ändå sett en 

minskning av totalt antal hushåll från 248 till 208 per juni månad jämfört med 

föregående år. Ekonomiskt bistånd har under våren arbetat med Åmålsmodellen 

och aktivitetsbaserad kartläggning. Gällande budget och skuld så har 
konsumentärenden minskat en aning men varit mer tidskrävande speciellt kopplat 

till covid-19. 

De praktiska arbetsmarknadsinsatserna har delvis fått stänga och delvis fått varva 
deltagare för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra insatser under 

pandemin. Returenbutiken har under hela första halvåret varit stängd för 

allmänheten för att minska onödig smittspridning. Butiken har nu öppnat med 
restriktioner. Utvecklingsjobb Åmål har sysselsatt många människor i våra 

praktiska verksamheter under 2021. Arbetet med externa insatser och 

relationsbyggande med det lokala näringslivet har initierats och arbetats med 

under 2021.  

Bilpool samt yttre hemtjänst har under våren flyttat från Näsgatan till 

Industrigatan/Förrådsgatan. Ett närmare samarbete med teknik och fritid samt 

bygg och miljö har inletts. Bilupphandling om ny fordonsflotta inleds under 

hösten.  
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Inom Utvecklingsjobb Åmål har i juli 2021 totalt 122 personer påbörjat en 

arbetsmarknadsanställning inom ramen för Utvecklingsjobb Åmål. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har tagit emot totalt 35 personer i sina 
verksamheter. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit emot totalt 76 

personer i sina verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit emot totalt 

7 personer i sina verksamheter. På ÅKAB har två personer som har en pågående 

anställning. Föreningslivet har en person som har en pågående anställning. 

Projektet In Åmål har i stort varit påverkat av rådande pandemi. Under första 

kvartalet och en bit in i andra kvartalet var det inte möjligt att genomföra fysiska 

träffar. De fysiska möten som genomfördes var kartläggningar på Ågården och 
hälsoskola utomhus. I dagsläget har 104 personer tagit del av stöd från AMIF och 

projektet genom att de varit en unik deltagare i någon av de aktiviteter som 

projektet erbjuder. 

Under sen vår utlyste Länsstyrelsen medel att söka gällande naturnära jobb i de 
kommuner där Skogsstyrelsen ej kan vara verksamma. Verksamheten skickade in 

en ansökan som blev beviljad. Huvudområdet är Högheden med syfte att skapa 

vandringsleder och rusta upp området för sommaraktiviteter 

__________  
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Dnr VAN 2021/71 

VAN § 95 Lex Maria 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient 
drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig 

sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Syftet med utredningen ska 

vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som 

påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att 
hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av 

sådana händelser om de inte helt går att förhindra. 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom redogör för ärendet. 

Utredning och anmälan enligt Lex Maria görs då patienten, i ett palliativt skede, 

inte fick ordinerad sondmat, vätska eller läkemedel via sond (injektioner gavs) 

under sex dagar. Medicinsk ansvarig sjuksköterska har bedömt eventuella 

konsekvenser av händelsen.  

Händelsen har utretts av medicinsk ansvarig sjuksköterska och omedelbara samt 

riskförebyggande åtgärder har vidtagits. Händelsen kommer att anmälas enligt 

Lex Maria till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

__________  
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VAN § 96 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information fanns att rapportera. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 97 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 juni till 31 juli 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 juni till 31 juli 2021 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 juni till 31 juli 2021 

4. Vuxengrupp för perioden 1 juni till 31 juli 2021 

5. Barn och familj för perioden 1 juni till 31 juli 2021 

6. Familjerätt/familjehem för perioden 1 juni till 31 juli 2021 

7. Alkohol/tobak för perioden 1 juni till 31 juli 2021 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-08-25  18 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 98 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 6 juli 2021 gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 22 juli 2021 gällande 

upphörande av vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

förkortad LVU 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 13 augusti 2021 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, förkortad LVU 

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

enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL 

__________ 


