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Övriga deltagande forts. Hans Wennerholm, Deloitte AB, § 151 

Bengt Hansson, kommunrevisionen, § 151 
Inga Engström, kommunrevisionen, § 151 
Kurt Bertelsen, kommunrevisionen, § 151 
Evan Berglund, kommunrevisionen, § 151 
 
Anna-Karin Lindblom, MAS, § 154 
Maria Svahn, demenssköterska, § 154 
Ingrid Johansson, arbetsterapeut, § 154 
 
--------    
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VON § 149  
 
Ekonomirapport 
 
Ekonom Eva Larsson redovisar ekonomiprognos för november 2011.  
Prognosen visar i nuläget - 4 560 tkr, vilket är något sämre resultat än  
förra månaden men betydligt bättre resultat än i november månad 2010.   
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
--------   
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VON § 150 Dnr VON 2011/252 
 
Revisionsrapport – granskning av delårsrapport för perioden  
1 januari till och med 30 juni 2011    
 
Handlingar i ärendet: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen , KS § 301, 15 november 
2011. 

2. Granskningsrapport från Deloitte AB. 
     
Överlämnat ärende från kommunstyrelsen, KS § 301, 15 november 2011. 
 
Deloitte AB har genomfört en granskning av Åmåls kommuns delårs-
rapport för perioden 1 januari till och med 30 juni 2011. Kommunens 
ekonomi är inte i balans vid halvårsskiftet då ett negativt resultat 
redovisas. Avvikelser mot budget vid delårsbokslutet för nämnderna 
anger att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden gör stora underskott. Kommunstyrelsen över-
lämnar rapporten till övriga nämnder för att nämnderna ska tillvarata de 
synpunkter som framförs i revisionsrapporten. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot och tar tillvara de synpunkter 
som framförs i revisionsrapporten. 

 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot och tar tillvara de synpunkter 
som framförs i revisionsrapporten. 
 
--------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
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VON § 151   
 
Kommunrevisionens besök 
 
Kommunens revisorer Bengt Hansson, Inga Engström, Kurt Bertelsen 
och Evan Berglund, samt Hans Wennerholm, Deloitte AB ställer frågor 
till vård- och omsorgsnämndens ledamöter bland annat avseende 
budgetfrågor, vidtagna åtgärder och kvalitetsuppföljningar. 
Kommunrevisionen har inför nämndens sammanträde skickat ut frågor 
till nämndens ledamöter i förväg, vilka nu besvaras muntligen av vård- 
och omsorgsnämnden 

 
Vård- och omsorgsnämnden tackar kommunrevisionen för gott samarbete 
under 2011. 
 
---   
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VON § 152  
 
Organisationsöversyn 
 
Organisationsöversyn diskuteras utifrån de behov och förslag av 
utredning. 
 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om att framtida 
inriktning och organisationsstruktur är frågor som är väsentliga att arbeta 
med på äldreomsorgen. Arbetet med att utveckla vårdtyngdsmätning har 
påbörjats. Målsättningen är att genomföra detta under 2012. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 
på ny organisationsstruktur för vård- och omsorgsförvaltningen. 

 
2. Vård- och omsorgsnämnden ger tf förvaltningschef Kenneth 

Bramberg uppdrag att tillsammans med utsedd arbetsgrupp arbeta 
fram ett förslag på förändringar i ledningsstrukturen på enhets-
chefsnivå och därunder. 

 
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 
på ny organisationsstruktur för vård- och omsorgsförvaltningen. 

 
2. Vård- och omsorgsnämnden ger tf förvaltningschef Kenneth 

Bramberg uppdrag att tillsammans med utsedd arbetsgrupp arbeta 
fram ett förslag på förändringar i ledningsstrukturen på enhets-
chefsnivå och därunder. 

 
--------   
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VON § 153 dnr VON 2011/214  
 
Ansökan förlängd tid Samverkansprojekt ”Skola, socialtjänst  
och externa intressenter”     
 
Handlingar i ärendet: 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och  
tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 
Styrgruppen för samverkansprojekt ”Skola, socialtjänst och externa 
intressenter” ansöker om förlängd projekttid för 2012 och 1213 för 
återstående 180 000 kronor samt externa medel från bl a EU-projekt. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar bevilja styrgruppens ansökan om 
förlängning av samverkansprojekt ”Skola, socialtjänst och externa 
intressenter” under 2012 och 2013 under förutsättning att sökta medel 
erhålls. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar bevilja styrgruppens ansökan om 
förlängning av samverkansprojekt ”Skola, socialtjänst och externa 
intressenter” under 2012 och 2013. 
 
--------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 154 
 
Information av Demensprojektet 
 
Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Maria 
Svahn, demenssköterska och Ingrid Johansson, arbetsterapeut informerar 
nämnden om demensprojektet. 
 
Projektet startade 2007. Personalgruppen Bertas anhängare innefattar  
23 personal inom Åmåls kommun som fått spetskompetens inom 
demensområdet. Denna personalgrupp utbildar i sin tur övrig vård-
personal. Dessutom finns en webbaserad utbildning, Demens-ABC, 
för all personal. Efter utbildningen diskuteras reflektionsfrågor i 
arbetsgrupper.  
 
Projektet har utmynnat i en Handlingsplan DEMENS för Åmåls 
kommun, ett levande dokument som varje chef på respektive arbets-
platser ska gå igenom med personal som gått igenom utbildningen 
Demens-ABC. 
 
Handlingsplanen kommer att delges vård- och omsorgsnämndens 
ledamöter. 

 
 
Nämnden tackar för informationen. 
 
---------    
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VON § 155 dnr VON 2011/255 
  
Samverkande sjukvård 
 
Information om samverkande sjukvård och projektet Tanum/Strömstad. 
 
Av informationen och erfarenheterna från projektet framgår att ett behov 
av samverkande sjukvård föreligger utifrån demografisk utveckling, 
framtida bemanning, geografiska förutsättningar och budgetbegräns-
ningar. Positiva erfarenheter från den samverkande sjukvården och 
projektet Tanum / Strömstad redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ingå i den samverkande 
sjukvården och anta den som arbetsmodell för samverkan med patienten i 
centrum. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ingå i den samverkande 
sjukvården och anta den som arbetsmodell för samverkan med patienten i 
centrum. 
 
--------    
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VON § 156  
 
Extra insatser för brukare vid Ekbackens korttidsenhet 
Handling i ärendet: 

 Tjänsteskrivelse från enhetschef Gunnar Wigstrand, daterad 29 
november 2011. 

 
Information om behov av extra insatser för brukare vid Ekbackens 
korttidsenhet i väntan på annat boende samt redovisning av bemanning 
för livsuppehållande vård och omvårdnad.  
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att temporärt bevilja Ekbackens 
korttidsboende extra förstärkning med anledning av brukarens behov av 
extra omvårdnadsinsatser och livsuppehållande vård. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att temporärt bevilja Ekbackens 
korttidsboende extra förstärkning med anledning av brukarens behov av 
extra omvårdnadsinsatser och livsuppehållande vård. 
 
--------     
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VON § 157 dnr VON 2011/256  
 
Vård enligt LVM 
 
Handlingar i ärendet: 

 Riktlinjer för handläggning av vård enligt LVM 
 
Föreligger Riktlinjer för handläggning av vård enligt LVM  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden antar föreliggande Riktlinjer för 
handläggning av vård enligt LVM. 
 
--------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
1:e socialsekreterare Berith Sletten
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VON § 158 dnr VON 2011/237   
 
Motion från Ulf Hanstål (M) – Resurser att marknadsföra 
omvårdnadsprogrammet och anställningsgaranti för åmålselever  
vid programmet      
 
Handlingar i ärendet: 

1. Beslut från KSAU § 213, daterat 7 november 2011 
2. Motion från Ulf Hanstål (M) daterad 18 februari 2011 
3. Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, 

daterad 6 december 2011. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till vård- och omsorgsnämnden 
överlämnat beslut, KSAU § 213, tagit den 7 november 2011 om 
inkommen motion från Ulf Hanstål (M). Motionen gäller gymnasie-
skolans omvårdnadsprogram och dess åmålselever. 
 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg har utformat skrivelsen enligt 
följande: 
Den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre kommer att 
ställa krav på bl.a. äldreomsorgen. Framtida pensionsavgångar inom 
offentlig sektor kommer att innebära stora utmaningar för många av 
Sveriges kommuner däribland Åmåls kommun.  
 
Det är angeläget att tillgodose framtida personalbehov. Omvårdnads-
programmet måste marknadsföras för att tillgodose ett framtida personal-
behov. En anställningsgaranti innebär ett osäkert och riskfyllt åtagande 
såväl ekonomiskt som hur det aktuella behovet av personal ser ut vid det 
aktuella tillfället. De kompetensbehov som föreligger vid en aktuell 
tidpunkt kan också se olika ut vilket föranleder en större försiktighet med 
löften om anställningsgarantier. 
 
Vård- och omsorgsnämnden kan inte ställa sig bakom en anställnings-
garanti med de osäkerhetsfaktorer som föreligger vid en sådan. Vård och 
omsorgsnämnden har för avsikt att bidra till att marknadsföra 
omvårdnadsprogrammet.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar om att avge ovanstående yttrande 
som remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
--------    
 
Expediering: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg
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VON § 159 
 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdagar 2012 
 
Föreligger för slag till sammanträdesdagar för 2012: 
 
  Arbets- 
  utskott Nämnd 
Torsdagar  kl 09.00 kl 08.00 
 
Januari  4 jan 19 jan 
Februari  2 feb 16 feb 
Februari /mars  23 feb 8 mars 
Mars / april  22 mars 5 april 
April / maj  26 april 10 maj 
Maj / juni  31 maj 14 juni 
-----    
Augusti  2 augusti 16 augusti 
September  6 september 20 september 
Oktober  4 oktober 18 oktober 
Oktober / November 30 oktober 8 november 
November / December 22 november 13 december  
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdagar för år 2012 fastställes enligt förslaget. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Sammanträdesdagar för år 2012 fastställes enligt förslaget. 
  
--------     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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VON § 160 dnr VON 2011/257 
 
Begäran om återställning av tjänstgöringsgrad 
 
Handlingar i ärendet: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg  
daterad 6 december 2011. 

 
Föreligger begäran om utökning av tjänstgöringsgrad 0,25% (från 0,75%  
till 1,0%) för tjänst som biståndsbedömare inom vård- och omsorgs-
förvaltningen. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utöka tjänstgöringsgranden 
0,25% för tjänsten som biståndsbedömare från nuvarande 0,75% till 
1,0%. Beslutet innebär att bemanningen vid biståndsgruppen återställs till 
3,0 tjänster. 
 
--------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering: 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 161 dnr VON 2011/144 
 
Temporär förlängning av samverkansavtal Vårdsamverkan  
Fyrbodal 2009-2011     
 
Handlingar i ärendet: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg  
daterad 14 december 2011. 

 
Vårdsamverkan Fyrbodals ingående parter, däribland Åmål, har  
tidigare slutit samverkansavtal för perioden 2009-2011.  
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om en temporär förlängning 
av samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2009-2011. Den temporära 
förlängningen avser perioden 2012-01-01 – 2012-06-30. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka en temporär 
förlängning av samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2009-2011. 
Den temporära förlängningen avser perioden 2012-01-01 – 2012-06-30. 
 
--------     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering: 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 162 dnr VON 2010/120 
 
Anmälan avseende ny delägare i 60s Bar & Kök HB 
 
Handlingar i ärendet: 

 Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
daterad 20 oktober 2011, inkommen 13 december 2011. 

 
Ansökan avser förändrat delägarskap pga mammaledighet.  
Beslutet medför ingen förändring i tillståndsbevis eller övriga handlingar. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ärgarförändringarna i  
60s Bar & Kök HB, organisationsnummer 969752-5914, enligt  
9 kap 11 § alkohollagen. 
 
Beslutet medför ingen förändring i tillståndsbevis eller övriga handlingar. 
 
--------    
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
 2011-12-15 17 (18) 
  

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

VON § 163 
 
Informationsärenden och Kännedomsärenden 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
 
Gemensam värdegrund på Åmålsgården 
Tjänsteskrivelse från verksamhets-/utvecklingschef britthmari andersson, 
daterad 8 december 2011 avseende Åmålsgårdens arbete med gemensam 
värdegrund, som pågått under fem år. Rapporten, som snart är färdig-
ställd, kommer efter granskning och godkännande av Fyrbodal att 
överlämnas till vård- och omsorgsnämnden. 
 
Nämnden noterar skrivelsen 
--------      
 
Protokoll från kommunfullmäktige, KF § 237 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 november 2011,  
KF § 237, att anta samverkansplan för skola, socialtjänst och externa 
intressenter. 
 
Nämnden noterar protokollet 
--------    
 
Arvoden 2012 
Beloppsbilaga 2012 till arvodesreglemente för Åmåls kommun. 
Beloppsbilagan gäller från och med 2012-01-01 och är baserad på 
riksdagsledamöternas arvode, som från och med 2011-11-01 uppgår till  
57.000 kronor per månad. 
 
Nämnden noterar skrivelsen 
--------   
 
Nya riktlinjer från Migrationsverket 
Migrationsverket har utkommit med nya riktlinjer för Migrationsverkets 
lägenhetsboende. Boendet för asylsökande kan se väldigt olika ut. Det 
har saknats enhetliga riktlinjer för vilken utrustning som ska finnas i 
bostäderna och hur de ska anpassas för boende med särskilda behov. 
Migrationsverket och SIS har nu arbetat fram gemensamma riktlinjer för 
hur bostäderna ska utrustas och hur asylsökande med särskilda behov ska 
få sina behov tillgodosedda. 
 
Nämnden noterar skrivelsen 
--------   
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forts. VON § 163 
 
Torbjörn Kock (C) och Birgit Karlsson (MP) informerar från möte 
med Utveckling Socialtjänst Dalsland (USD) Kroppefjäll 9 dec.  
Information gavs bland annat om skolans arbete med ensamkommande 
flyktingbarn. Då det är stor variation i bakgrunden hos barnen, finns viss 
problematik i att anpassa skolgången. Boendestödjare kommer att få en 
gemensam utbildning. Varje kommun kommer att fortsätta rekrytera egna 
boendestödjare. 80% av ensamkommande flyktingbarn är pojkar. 
Kommunen har dock rätt att ställa krav om både ålder och kön när det 
gäller vilka ensamkommande flyktingbarn man ska ta emot.  
 
Övrigt som diskuterades var handlingsplan för Kvinnofrid samt hur 
Utveckling Socialtjänst Dalsland (USD) ska arbeta i fortsättningen. 
Nästa möte blir den 2 mars 2012. 
 
Nämnden tackar för informationen. 
-------- 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
T f förvaltningschef  Kenneth Bramberg informerar från möte med barn och 
utbildningsnämnden, ordförande Olle Eriksson, förvaltningschef Catrin 
Eriksson, rektor Maria Melander, integration och arbetsmarknadsförvaltningen, 
IAF integrationssamordnare Sylvia Tilleby, från vård och omsorgsnämnden 
ordförande Ewa Arvidsson, vice ordförande Birgit Karlsson och förste 
socialsekreterare Berith Sletten. 
 
Syftet med mötet är att diskutera ansvarsområden och framtida organisering av 
verksamheten. Huvudansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen vilar 
idag på IAF. Skolan önskar en helhetslösning för den breda gruppen nyanlända 
och ensamkommande flyktingbarn. 
 
Vård och omsorgsnämnden har ett ansvar vad gäller utredning, boende, omsorg 
och boendestöd. Åmåls kommun övertar asylboendet  2012-08-01 från Gryning 
vård AB. Ett möte planeras med Migrationsverket och Länsstyrelsen 2012-01-
31 för att diskutera det ökade antalet flyktingbarn. 
 
Uppdraget att ta fram en handlingsplan diskuteras avslutningsvis.  
 
Nämnden tackar för informationen. 
--------     
 
Ordföranden tackar ledamöterna för det gångna året och önskar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 


