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Plats och Tid KS-salen, Stadshuset kl 09.00 - 12.00 
Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande 

Birgit Karlsson (MP) ej närvarande § 85 
Cecilia Gustafsson (S) 
Christina Wallin (V) 
Torbjörn Kock (C)  
Barbro Spjuth (M) 
Inger Herfindahl (KD) 

Övriga deltagande Anette Andersson (S) 
Tina Manner (S) 
Niklas Larsson (S) 
Barbro Gustavsson (M) 
Berith Sletten, tf verksamhetschef §§ 85-99 
Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare §§ 78-84 
Maria Junzell, bostadsanpassningshandläggare §§ 87-97 
Eva Larsson, ekonom, §§ 77, 78 
Inger Johannesson, sekreterare 
 

Utses att justera Christina Wallin (V) 
Justeringens  
plats och tid Kommunkansliet tisdag 2011-08-30 

 76 - 90 Sekreterare 
Inger Johannesson 

Paragrafer

 
Ordförande 

Ewa Arvidsson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Christina Wallin (V) 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 76 - 90 
Sammanträdesdatum 2011-08-25 
Datum för 
anslags uppsättande 2011-08-31 

Datum för 
anslags nedtagande 2011-09-22 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Inger Johannesson 
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VON § 76 
 
Dagordning
 
Dagordning fastställs efter tillägg av ärenden samt revidering av 
ärendeordning. 
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VON § 77 
 
Ekonomiärende – Budgetprognos juni 2011
 
Ekonom Eva Larsson informerar om budgetprognos för juni 2011.  
Prognosen visar ett underskott,  – 400 tkr. 
 

 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
------------      
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VON § 78 dnr VON 2011/168 
 
Förslag på taxor och avgifter 2012
Handlingar i ärendet: 

1. Tjänsteskrivelse med förslag på avgifter från ekonom Eva Larsson, 
daterad 9 augusti 2011. 

2. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman, daterad 26 juli 2011.  
3. Protokollsutdrag VON § 77, 2011-09-23.  

 
Föreligger tjänsteskrivelse från ekonom Eva Larsson, daterad 9 augusti 2011. 
Förslaget innefattar maxavgift för hemtjänst och hemsjukvård som följer den 
nationella normen. Förslaget innefattar även hemtjänstavgift och 
hemsjukvårdsavgift, vilka båda ingår i maxtaxan. 
 
Förslag till beslut enligt följande: 
- Avgift för hemtjänst 255 kr/timme. 
- Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård är 1 760 kr/månad, vilket följer 

nationell norm. 
- Förbehållsbeloppet är för person över 61 år 4 245 kr/månad och för makar 

7 950 kr/månad. För personer under 61 år är förbehållsbeloppet 10 % 
högre än för personer över 61 år. 

- Avgift för hemsjukvård: 415 kr/månad. (Ingår i maxtaxan). 
-  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter för år 2012 inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet enligt förslag. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
------------     
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VON § 79 
 
Taxor och avgifter 2012 enligt alkohollagen samt försäljning av folköl, 
annan alkoholdryck och tobak               
Handlingar i ärendet: 

1. Tjänsteskrivelse med förslag på avgifter från alkoholhandläggare 
Yvonne Pettersson 

 
Föreligger tjänsteskrivelse om beräkning av nya taxor för 2012 från 
alkoholhandläggare Yvonne Pettersson, inkommen 15 augusti 2011. 
 
Förslag till beslut enligt följande: 
 
Permanenta serveringstillstånd 
Nyansökningar 7 000 kr  
Ägarskiften 7 000 kr  
Utvidgade/utökade tillstånd 3 000 kr 
Övrigt, kunskapsprov 1 000 kr/provtillfälle      
 
Tillfälliga serveringstillstånd 
När sökande har tillstånd 
i Dalsland: till allmänheten 
1-6 dagar 3 300 kr 
Mer än 6 dagar    300 kr/dag 
 
Sökanden har inget permanent  
tillstånd i kommunen 
1-6 dagar 5 500 kr  
Mer än 6 dagar    500 kr/dag  
Slutna sällskap, max 6 
tillstånd per halvår 1 500 kr 
Utökade tillstånd 
(tillfälliga krögare) 2 000 kr 
Övrigt, kunskapsprov 1 000 kr/provtillfälle 
 
Tillsynsavgift, baserad på årsomsättning av starköl, vin, sprit och annan 
alkoholdryck 
Fast avgift 3 000 kr 
Rörlig avgift (tillkommer) 
0  –    500 000 kr 1 000 kr 
500 001 – 1 000 000 kr 2 000 kr 
1 000 001 – 2 000 000 kr 4 000 kr 
2 000 001 – 3 000 000 kr 6 000 kr 
3 000 001 – 4 000 000 kr 8 000 kr 
4 000 001 – 5 000 000 kr 10 000 kr 
5 000 001 kr  12 000 kr 
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Forts. VON § 79 
 
Övriga avgifter 
Tillsyn enligt tobakslagen 1 200 kr 
Tillsyn av folkölsförsäljning 1 200 kr 
Kombination tobak + folköl 2 100 kr 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter för år 2012 enligt förslag. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
------------   
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VON § 80 Dnr 2011/118 
 
Ansökan om permanent utökat tillstånd att få servera alkoholdrycker  
till allmänheten vid Restaurang Hörnan, Kungsgatan 17, Åmål  
 
Handlingar i ärendet: 

1. Utredning daterad 22 juni 2011 från alkoholhandläggare Yvonne 
Pettersson. 

 
Föreligger ansökan från Heresh Jalal, ägare av Restaurang Hörnan i Åmål 
AB, org.nr 556628-2868 om permanent utökad serveringstid fredag – lördag 
till kl 02.00. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar bevilja Heresh Jalal, ägare av 
Restaurang Hörnan i Åmål AB, org.nr 556628-2868 om permanent utökat 
tillstånd att få servera alkoholdrycker till allmänheten under fredag, lördag, 
dag före helgdag samt helgdag mellan kl 12.00 – 02.00 och övriga dagar 
mellan kl 12.00 – 01.00 
 
---------------   
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VON § 81 Dnr 2011/116 
 
Ansökan om permanent utökat tillstånd att få servera alkoholdrycker  
till allmänheten vid May-Run Restaurang&Pub, Kungsgatan 6, Åmål 
Handlingar i ärendet: 

1. Utredning daterad 22 juni 2011 från alkoholhandläggare Yvonne 
Pettersson. 

 
Föreligger ansökan från Ziad Kaawach, ägare av May-Run Restaurang & Pub, 
Åmål, org.nr 621225-2172 om permanent utökad serveringstid fredag – 
lördag samt alla dagar som har röda påföljande dagar till kl 02.00. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar bevilja Ziad Kaawach, ägare av May-
Run Restaurang & Pub, Åmål, org.nr 621225-2172 om permanent utökat 
tillstånd att få servera alkoholdrycker till allmänheten under fredag, lördag, 
dag före helgdag samt helgdag mellan kl 11.00 – 02.00 och övriga dagar 
mellan kl 11.00 – 01.00 
  
---------------   
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VON § 82 Dnr 2011/110 
 
Ansökan om permanent tillstånd att få servera alkoholdrycker  
till allmänheten i Hamncompagniet, Hamngatan 3, Åmål  
 
Handlingar i ärendet: 

1. Utredning daterad 15 augusti 2011 från alkoholhandläggare Yvonne 
Pettersson. 

 
Föreligger ansökan från Tomas Boström, delägare i Vänermässan AB, org.nr 
556784-8014 om att få servera alkoholdrycker till allmänheten i 
Hamncompagniet med adress Hamngatan 3, Åmål, kl 12.00 – 02.00. 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun föreslås delvis bevilja Tomas 
Boström, 780731-4856, delägare i firma Vänermässan AB, org nr 556784-
8014, permanent tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 
samt spritdrycker till allmänheten i Hamncompagniets serveringslokaler samt 
uteservering. 
 
Servering föreslås få ske torsdag till lördag, dag före helgdag samt helgdag 
året runt mellan kl 12.00 – 02.00. Övriga dagar gäller serveringstiden kl 12.00 
- 01.00 enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. 
 
Ansökan avslås då det gäller serveringstiden 12.00 – 02.00 alla dagar året runt 
enligt 8 kap 19 § Alkohollagen. 
 
Yrkanden 
Barbro Spjuth (M) yrkar avslag till tillstånd för öppethållande 12.00 – 02.00 
på torsdagar. 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att Vård- 
och omsorgsnämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande omröstningsproposition: 

 
Den som röstar JA röstar på Ewa Arvidssons yrkande 
Den som röstar NEJ röstar på Barbro Spjuths yrkande 
 
Omröstningen genomförs och ordföranden konstaterar följande resultat: 
  
NEJ röstar Birgit Karlsson (MP), Cecilia Gustafsson (S), Christina Wallin 
(V), Torbjörn Kock (C), Barbro Spjuth (M), Inger Herfindahl (KD), Ewa 
Arvidsson (S). Detta innebär att samtliga 7 röstberättigade röstade NEJ. 
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Forts. VON § 82 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Barbro Spjuths förslag att 
delvis bevilja Tomas Boström, 780731-4856, delägare i firma Vänermässan 
AB, org nr 556784-8014, permanent tillstånd att få servera starköl, vin, annan 
jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Hamncompagniets 
serveringslokaler samt uteservering. 
 
Servering få ske fredag till lördag, dag före helgdag samt helgdag året runt 
mellan kl 12.00 – 02.00. Övriga dagar gäller serveringstiden kl 12.00 - 01.00 
enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. 
 
Ansökan avslås då det gäller serveringstiden 12.00 – 02.00 alla dagar året runt 
enligt 8 kap 19 § Alkohollagen. 
 
---------------   
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VON § 83 
 
Ansökan om permanent tillstånd för alkoholservering i  
omregistrerad  bolagsform från Sten Nilsson, Åmål.
 
Handlingar i ärendet: 

1. Utredning daterad 28 juni 2011 från alkoholhandläggare Yvonne 
Pettersson. 

 
Sten Nilsson, 450118-5534, har anmält förändringar i verksamheten på så sätt 
att handelsbolaget BernSten Sailing HB har ombildats till enskild firma. 
Anmälan medför att tidigare beviljat serveringstillstånd för trafikservering 
måste omprövas. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar bevilja det till enskild firma ombildade 
företaget Sten Nilsson, organisationsnummer 450118-5534 permanent 
tillstånd för trafikservering att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 
samt spritdrycker till allmänheten på fartyget M/S Vänervåg SFWQ, enligt  
8 kap 2 § alkohollagen. 
 
---------------   
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VON § 84  
 
Information från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
 
Yvonne Pettersson informerar om sitt arbete som alkoholhandläggare i Åmåls 
kommun. Har bl a gjort 19 tillsynsbesök under våren och sommaren, de flesta 
förlagda till kvällar och nätter.  
Inbjudan kommer att skickas ut till krögare om ”Ansvarsfull 
alkoholservering” som även innehåller hot och våld på krogen. Det blir en  
2-dagars utbildning för både krögare och personal. Även politiker är 
välkomna att delta i utbildningen och kommer att få inbjudan. 
 
---------------   
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VON § 85 dnr VON 2011/166 
 
Ändring och tillägg i delegationsbestämmelser
 
Handlingar i ärendet: 

1. Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 6 
juli 2011. 

2. Protokollsutdrag från Arbetsutskottet 11 augusti 2011, § 59. 
 
Föreligger förslag till ändring och tillägg till vård- och omsorgsnämndens 
delegationsbestämmelser, antagna 10 november 2009. Ändringen avser 
äldreomsorgen. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

1. Delegat som i beslut om bistånd i form av särskilt boende enligt 4 
kapitlet 1 § Socialtjänstlagen ändras från nuvarande förvaltningschef 
till verksamhetschef. 

 
2. Ett tillägg görs i delegationsbestämmelserna i beslut som avser bistånd  

i form av köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare 
enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen med delegat verksamhetschef. 

 
 ------------   
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
------------   
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VON § 86 dnr VON 2011/156 
 
Ansökan till Socialstyrelsen om bidrag för omvårdnadslyftet
 
Handlingar i ärendet: 
1. Ansökan till Socialstyrelsen om bidrag till Åmåls kommun för att delta i 

Omvårdnadslyftet. 
 
Verksamhetschef britthmari andersson kommer att skicka in ansökan till 
Socialstyrelsen om bidrag på 286 300 kronor för att delta i Omvårdnadslyftet. 
 
Ansökan har fått anstånd till dess att ärendet behandlats i Vård- och 
omsorgsnämnden den 25 augusti 2011, då den måste justeras omedelbart. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta tillstyrka  
ansökan till Socialstyrelsen om bidrag på 286 300 kronor för att delta i 
Omvårdnadslyftet. 
 
----------------   
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
---------------   
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
 2011-08-25 15 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

VON § 87 dnr VON 2011/164 
 
Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för en bättre vård och 
omsorg om äldre personer 2011
 
Följande dokument behandlas: 
1. Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin 

Lindblom daterad 4 augusti 2011. 
 
Skrivelsen avser ansökan till Socialstyrelsen om fortsatta statliga 
stimulansmedel för kost och nutrition under 2011.  

 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta tillstyrka ansökan 
till Socialstyrelsen om fortsatta statliga stimulansmedel för kost och nutrition 
under 2011. 
 
---------------   
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
---------------   
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VON § 88  
 
Utökad samverkan mellan socialpsykiatrin, behandlingssekreterare 
och försörjningsstöd     
 
Följande dokument behandlas: 
1. Tjänsteskrivelse från 1:e socialsekreterare Berith Sletten daterad 22 

augusti 2011. 
 
Försörjningsstöd, utrednings- och behandlingsgruppen samt socialpsykiatrins 
boendestödjare har under det gångna året arbetat med att utveckla 
hemmaplanslösningar med god kvalité för den enskilde och familjer med 
komplexa behov. Syftet är även att minska antalet placeringar på institution/ 
familjehem eller förkorta placeringstiden. ”Vårdkedjan” bygger på 
förändringssamtal, färdighetsträning samt lågtröskelsysselsättning STAM – 
Strukturerad Aktivitet och Motivationsgrupp. 
 
VÄRD- OCH OMSORGSNÄMDENS BESLUT 
 
1. Godkänna den utökade samverkan mellan boendestöd och behandlings-

sekreterare som för boendestödjare innebär en utvidgning av målgrupp. 
 
2. Godkänna försörjningsstöds förslag att klienter som deltar i STAM- 

verksamheten ska erhålla försörjningsstöd enligt gällande riksnorm under 
en försöksperiod om ett år från det att nämnden fattat sitt beslut. 

 
---------------    
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VON § 89 Dnr VON 2011/128 
 
Kvalitetsuppföljning, äldreomsorgen – återrapportering 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från Kommunrevisionen, daterad 21 juni 2011. 
2. Reviderad Kvalitetsuppföljning äldreomsorgen från Deloitte, daterad 

maj 2011. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2011-06-16, VON § 68, om 
återrapportering av detta ärende till vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde i augusti 2011. 

 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åmåls kommun har Deloitte 
granskat kvalitetssystemen och dess uppföljning inom äldreomsorgen. 
 
De övergripande revisionsfrågorna i granskningen var om nämnden 
säkerställer att det finns ett kvalitetssystem för hälso- och sjukvårdsinsatserna 
inom äldreomsorgen och ett kvalitetssystem för äldreomsorgens insatser 
enligt Socialtjänstlagen. 
 
Frågorna i revisionsrapporten ska besvaras och skickas till Deloitte senast  
16 september 2011. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2011-08-11, 
AU § 58. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att uppdra åt  
tf förvaltningschef Kenneth Bramberg att utse en arbetsgrupp för att arbeta 
vidare med och åtgärda frågorna i rapporten. 
 
---------------   
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att uppdra 
åt tf förvaltningschef Kenneth Bramberg att utse en arbetsgrupp för att arbeta 
vidare med och åtgärda frågorna i rapporten. 
 
---------------   
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VON § 90 
 
Rapporter och meddelanden
 
 
1. Delegationsbeslut presenteras från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson. 
 
2. Ewa Arvidsson informerar om rekrytering av förvaltningschef för vård- 

och omsorgsförvaltningen.  
 
3. Berith Sletten meddelar att Socialstyrelsen kommer på besök den 27 

september för granskning av socialförvaltningen då även intervjuer 
kommer att genomföras. Den 28 september kommer Socialstyrelsen att 
intervjua personal på socialpsykiatrin. 
 
Berith Sletten informerar även om att en 50% tjänst kommer att delas med 
Säffle kommun för utredning av befintliga familjehem 

 
4. Ewa informerar från besök den 13 maj på Utveckling Socialtjänsten i 

Dalsland – USD. Det som diskuterades var: 
• Trygghetstelefoner. 
• Kvinnojouren Frida fungerar väl, Kvinnojouren på Dal är nedlagd. 
• Vårdtyngdsmätning: Ett samarbete finns inom USD om den fysiska 

vårdtyngden, men även den psykiska vårdtyngden behöver mätas. 
• Kvinnofrid. 
• Socialjouren: Här ställer sig IFO i Åmål utanför samverkan i Fyrbodal då 

IFO har en annan väl fungerande socialjour. 
• Helgberedskap på chefsnivå inom vård och omsorg ska tas fram. 
• Dalslandssamarbete angående familjerätt inom IFO kan eventuellt ske 

inom USD. 
 
--------------- 
 


