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VAN § 117 Val av justerare 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Anette Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VAN § 118 Godkännande av ärendelista 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande undantag: 

- Information: Barnafrid utgår och läggs till ärendelistan vid kommande 

möte med välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

__________  
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Dnr VAN 2021/24 

VAN § 119 Ekonomisk månadsuppföljning och 
nyckeltal september 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om 

-9 200 tusen kronor (tkr) i sin helårsprognos efter september. I den föregående 

prognosen var avvikelsen mot budget -8 850 tkr. 

Efter september månad beräknar välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ett 

utfall för år 2021 om 404 936 tusen kronor (tkr) jämfört med en budget på 395 

736 tkr vilket är en negativ avvikelse om 9 200 tkr. Avvikelsen återfinns främst 

under ekonomiskt bistånd där baserat på den information som finns i nuläget 

prognostiseras ett underskott mot budget om -9 000 tkr. 

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

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

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

förvaltningens åtgärder ökar antalet invånare som ansöker om ekonomiskt 

bistånd. Vi ser också att antalet familjemedlemmar inom vissa hushåll är stort 

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

anställning. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk månadsuppföljning september 2021 

- Nyckeltal september 2021 

__________  
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VAN § 120 Information: HSL och Rehab 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen noterar informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef hemsjukvård David Engkvist informerar om 

verksamhetsområdena hemsjukvård och kommunrehab.  

Utmaningar inom hemsjukvård är framförallt rekrytering av sjuksköterskor och 

ökad vårdtyngd. Det är brist på sjuksköterskor i hela riket. Verksamheten arbetar 

med attraktivitetsfaktorer så som ett utarbetat mentorskap, både fysisk och 

psykisk arbetsmiljö samt ett nära och aktivt ledarskap. Den ökade vårdtyngden 

yttrar sig bland annat genom att de tidigare haft två sjuksköterskor på kvällar och 

helger, men behovet har ökat till upp till tre sjuksköterskor. Detta ger ett ökat 

bemanningsbehov och på längre sikt behövs en högre bemanningsgrad. Det finns 

inget maxantal på inskrivna patienter och alla ska få hjälp utifrån sina behov. För 

att klara av bemanningen har några undersköterskor rekryterats, med intresse för 

mer avancerad vård, som kompletterar och stöttar upp. 

Framtida utmaningar är den goda och nära vården, tillräcklig 

kompetensförsörjning med rätt profil på de medarbetare som söker anställning i 

Åmåls kommun, samt fortbildning av redan anställd personal. Två sjuksköterskor 

läser idag till distriktssköterska genom statliga medel. Verksamhetschef 

hemsjukvård David Engkvist lyfter också vikten av att våga tänka nytt med 

undersköterskor inom egen verksamhet, att permanenta med spetskompetens, 

vilket också blir en karriärväg för undersköterskor. Det är en utmaning att ha 

tillräcklig kompetens med de svårare fallen i och med kraven kring den goda och 

nära vården.  

Rehab har lyckats i bemanningen och är fullt bemannat, vilket är ovanligt i 

Fyrbodal. Genom statliga medel möjliggjordes rekrytering av ytterligare två 

fysioterapeuter. Verksamheten har stort fokus på det preventiva arbetet och 

arbetar med kvalitetsökningar. Under året har arbetsgruppen processat kring att 

höja kvaliteten i rehabinsatserna och nå ut till fler patienter. I höst har ett projekt 

startats upp på Adolfsberg med en aktivitetsgrupp där gemensamma aktiviteter 

genomförs varje vecka. Grunden är professionella, individuella bedömningar av 

varje patient. Projektet kommer att utvärderas vid jul. Är bedömningen att utfallet 

är lyckat kommer det att utökas till alla särskilda boenden. Syftet är att det inte 

bara är en aktivitet, utan en happening, något att se fram emot. All aktivitet är 

träning.  

Inom sjuksköterskeområdet har det startats upp en arbetsgrupp i syfte att förbättra 

den palliativa vården där kartläggningsprocess har inletts. En planerad 

uppdragsutbildning vid Högskolan Väst sker under våren 2022 med fokus på 

omvårdnadsprocessen, dokumentation och personcentrerad vård. Hela 

personalgruppen får ta del av utbildningsinsatsen.  

__________  
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Dnr VAN 2021/116 

VAN § 121 Lex Maria 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1 § OSL *** 

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 fått förvärrade 

trycksår, utvecklat trycksår, har låg kroppsvikt, försämrad fysisk och psykisk 

förmåga samt försämrat allmäntillstånd. 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. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-10-28  9 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VAN 2021/52 

VAN § 122 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 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 tredje kvartalet 2021 rapporterades elva beslut gällande SoL äldreomsorg och 

ett beslut inom LSS. Av besluten har fyra beslut verkställts och två beslut har 

avslutats utan verkställan. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2021 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

 __________  
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VAN § 123 Revisionens grundläggande 
granskning 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden tackar för en bra dialog med 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för revisorernas grundläggande granskning 2021 besöker 

kommunrevisionen och Annelie Svensson, revisor från revisionsföretaget KPMG 

(deltar via Teams), välfärds- och arbetsmarknadsnämnden.  

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrnings- och 

ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll samt nämndens 

omvärldsanalys och riskbedömningar. Dialog förs om mål, uppdrag och ansvar, 

samt styrning och resultat. 

Beslutsunderlag 

- PPT Revisionens grundläggande granskning 

__________  
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Dnr VAN 2021/114 

VAN § 124 Remiss: Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 
2021:27) 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig bakom remissvar 

gällande remissen Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin föredrar ärendet. 

Åmåls kommun har utsetts till remissinstans av Arbetsmarknadsdepartementet. I 

remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 

promemorian Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

har tagit fram ett förslag till remissvar. 

Svar på remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

Förslagen ger en tydligare uppdelning mellan Arbetsförmedlingen och privata 

leverantörer med ett förtydligande att Arbetsförmedlingen i större utsträckning är 

en kontrollerande myndighet och privata leverantörer i större utsträckning är 

utförare av arbetsmarknadsinsatser. 

Fördelarna med detta är att kommunen kan bygga upp sin egen 

arbetsmarknadsverksamhet ut efter dessa förutsättningar och i större utsträckning 

samverka med privata leverantörer verksamma i kommunen. 

Arbetsförmedlingens tidigare reformering och centralisering har lett till minskad 

lokal närvaro och en sämre samverkan på individnivå. Genom den nya 

reformeringen finns möjlighet till en starkare samverkan på individnivå 

tillsammans med lokalt verksamma leverantörer istället. 

Kommunen ser inga svårigheter att samverka med privata leverantörer men ser att 

det kommer bli svårt med en övergripande och gemensam samverkan då det inte 

finns intresse för leverantörer att samverka sinns emellan då de samtidigt är 

konkurrenter till varandra. Det kan också skapa en större förvirring och få en 

negativ effekt i det privata näringslivet med fler aktörer som rör sig på samma yta. 

Åmåls kommun försöker att tillsammans med det lokala näringslivet skapa 

samordnade och tydliga vägar samt kontaktytor med tydligare syften och mål 

kring såväl individ som företag. Det finns en stor risk att detta försvåras med fler 

aktörer som agerar utifrån ett vinstdrivande perspektiv och inte ur ett 

individperspektiv eller för att i grunden tillgodose näringslivets behov av 

arbetskraft. 

Det kommer ställas högre krav på kommunerna att fatta stafettpinnen när det 

gäller samordning och samverkan. Kommunerna kommer få vara drivande i 
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samverkan med fler aktörer för att kommuninvånaren och det lokala företaget ska 

få de bästa förutsättningarna att leva ett verksamt liv. Det finns också en oro att 

det saknas kunskap hos leverantörer kring den lagstiftning som råder samt att det 

saknas incitament för att samverka för individens bästa. 

Beslutsunderlag 

- Remiss: Vissa lagförslag med anledning av en 

reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 

- Missiv 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2021 från verksamhetschef arbete och 

vuxnas lärande Per Lundin 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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VAN § 125 Information: Återrapportering 
arbetsmarknadsinsatser 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef arbete och vuxnas lärande Per Lundin ger en återrapportering av 

arbetsmarknadsinsatsen Utvecklingsjobb Åmål.  

Totalt har 122 personer påbörjat en arbetsmarknadsanställning inom ramen för 

Utvecklingsjobb Åmål. 73 stycken av dessa har en pågående anställning medan 

49 personer har avslutat sin anställning. Totalt 64 kvinnor har haft/har en 

anställning medan 58 män har haft/har en anställning. Av de 49 personer som 

avslutat är 26 män och 23 kvinnor. 

Vidare visas nämnden statistik över placeringar för utvecklingsjobbsanställda 

inom barn- och utbildningsförvaltningen, välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, Åkab och 

föreningar, samt sysselsättning för de som avslutat sin anställning.  

__________  
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Dnr VAN 2021/71 

VAN § 126 Utbildning i Ciceron 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sarah Isgren informerar nämnden om det nya ärendesystemet 

Ciceron från Visma. Politikernas plattform kallas Ciceron Assistent och är 

webbaserad. Länk kommer av IT att skjutas ut till politikernas iPad den 25 

november. IT ger support gällande inloggning. I övriga supportärenden kontaktar 

politikerna nämndsekreterarna.  

Vidare informeras arbetsutskottet om bakgrunden till byte av 

ärendehanteringssystem; att det var tid att upphandla system och att det tidigare 

systemet saknade viktiga funktioner som exempelvis digital signering. För 

politikerna innebär det att Meetings+ inte längre är plattform för ärendelistor och 

möteshandlingar, att dessa istället nås via webbadress och valfri teknisk enhet 

samt nya sätt att justera protokoll och avtal (E-legitimation behövs). 

__________  
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VAN § 127 Information/meddelande 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att: 

- arbeta fram svar på skrivelsen vad det innebär ekonomiskt att uppfylla 

kraven och önskemålen. 

- svaret redovisas för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i november. 

- nämnden arbetar därefter vidare med ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) informerar om den skrivelse som inkommit till välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden från undersköterskor anställda inom kommunen. 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä har bjudits in till nämnden för att 

kommentera skrivelsen. 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar om att skrivelsen gäller 

antal arbetstillfällen under fyra veckor, längden på nattarbetstid och att vara på 

annan arbetsplats än den egna under den så kallade resurstiden. Vidare visar 

Marco Niemelä ett bildspel med information om Heltidsresan med bland annat 

antal anställda som påverkas, sysselsättningsgrad, antal arbetspass, längd på 

arbetspass och resurstid. Nämnden informeras om skrivelsens innehåll och 

ekonomisk konsekvens av antal arbetstillfällen, längd på nattarbetstid och hur det 

sett ut gällande resurstid och arbetsplatser. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden diskuterar den inkomna skrivelsen.  

Yrkande 

Rolf Lindström (S) yrkar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 

uppdra åt förvaltningen att: 

- arbeta fram svar på skrivelsen vad det innebär ekonomiskt att uppfylla 

kraven och önskemålen. 

- svaret redovisas för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden i november. 

- nämnden arbetar därefter vidare med ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från Rolf Lindström (S). 

Ordföranden frågar om välfärds- och arbetsmarknadsnämnden kan besluta enligt 

förslaget och finner att det är välfärds- och arbetsmarknadens mening. 

Beslutet skickas till  

Avsändare av skrivelsen gällande undersköterskornas schema 

Förvaltningschef Helena Wretman 

Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________  
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VAN § 128 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 september till 30 september 2021 

2. Försörjningsstöd för perioden 1 september till 30 september 2021 

3. Flykting försörjningsstöd för perioden 1 september till 30 september 2021 

4. Vuxengrupp för perioden 1 september till 30 september 2021 

5. Barn och familj för perioden 1 september till 30 september 2021 

6. Familjerätt/familjehem för perioden 1 september till 30 september 2021 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-10-28  17 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VAN § 129 Rapportering av domar 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterad 8 oktober 2021 gällande 

ekonomiskt bistånd; fråga om prövningstillstånd, mål nr 5631-21 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 13 oktober 2021 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL mål nr 7590-21 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 14 oktober 2021 gällande 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL mål nr 10987-21 

- Beslut från Högsta Förvaltningsrätten daterad 26 oktober 2021 Bistånd enligt 

socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd, mål nr 6145-21 

__________ 


