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VON § 38 
 
Redovisning av vidtagna åtgärder - Socialstyrelsens tillsynsärende avseende psykiatri 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 2012-03-20. 
 
Socialstyrelsen har genomfört en förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning, tillsynsärende Dnr 9.1-18511/2011. Tillsyn har genomförts i Åmåls kommun 
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder vilka sammanställts i aktuell redovisning. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att ställa sig bakom redovisningen av vidtagna 
åtgärder i aktuellt tillsynsärende Dnr 9.1-18511/2011. 

 
2. Redovisningen samt beslut tillsändes Socialstyrelsen. 

 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att ställa sig bakom redovisningen av vidtagna 
åtgärder i aktuellt tillsynsärende Dnr 9.1-18511/2011. 

 
2. Redovisningen samt beslut tillsändes Socialstyrelsen. 

 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut och redovisning skickas till: 
Socialstyrelsen T/Region Sydväst/Sek3 Box 53148  400 15 Göteborg 
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VON § 39 
 
Redovisning av vidtagna åtgärder - Socialstyrelsens tillsynsärende avseende psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 2012-03-20. 
 
Vid Socialstyrelsens förstärkta tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning har Socialstyrelsen beslutat om att Västra Götalandsregionen och Åmåls 
kommun ska redovisa vidtagna åtgärder, Dnr 9.1-18513/2011. Den förstärkta tillsynen avser 
samverkan mellan Åmåls kommun och Västra Götalandregionen enligt socialtjänstlagen och 
patientsäkerhetslagen. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder vilka sammanställts i aktuell redovisning. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar om att ställa sig bakom redovisningen av vidtagna 
åtgärder i aktuellt tillsynsärende Dnr 9.1-18513/2011. 

 
2. Redovisningen samt beslut tillsändes Socialstyrelsen. 

 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar om att ställa sig bakom redovisningen av vidtagna 
åtgärder i aktuellt tillsynsärende Dnr 9.1-18513/2011. 

 
2. Redovisningen samt beslut tillsändes Socialstyrelsen. 

 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut och redovisning skickas till: 
Socialstyrelsen T/Region Sydväst/Sek3 Box 53148  400 15 Göteborg  
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VON § 40 
 
Ekonomisk rapport 
 
Ekonom Eva Larsson föredrar ekonomiprognosen med resultaträkning för mars 2012. 
Prognosen visar ett underskott på 1 471 tkr mot budget, med anledning bland annat av fortbildning 
samt införande av Phoniro Lock. Hemvården/hemtjänsten jobbar med att få en effektiv 
personalplanering, Phoniro Lock kommer på sikt att leda till besparingar. 
 
Kostnader för leasingbilar föredras av tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 
 ______________________ 
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VON § 41  dnr VON 2010/87 
 
Remissvar – Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och tf förvaltningschef Kenneth 
Bramberg, daterad 2 mars 2012. 

2. Skrivelse från VästKom och Västra Götalandsregionen, inkommen 22 februari 2012. 
 
Västbus riktlinjer antogs av Regionstyrelsen och styrelsen för Västsvenska kommunförbundets 
samorganisation (VästKom) år 2005. Målet var att skapa gemensamma riktlinjer för kommuner och 
regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk, 
psykiatrisk och social problematik. 
 
Västbusarbetet sker i det konkreta arbetet med och runt det enskilda barnet och det strategiska 
utvecklingsarbetet sker inom ramen för respektive kommuns lokala samarbete och i delregionala 
ledningsgrupper. För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen av Västbus arbete 
finns en central styrgrupp i Västra Götaland. Styrgruppen lämnar årligen en rapport till huvudmännen 
Västra Götalandsregionen och VästKom. 
 
Riktlinjerna för Västbus har nu reviderats. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna remissvar på Förslag till reviderade riktlinjer  
för Västbus. 
 
______________________ 
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna remissvar på Förslag till reviderade riktlinjer  
för Västbus. 
 
______________________ 
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VON § 42 dnr VON 2010/87 
 
Remissvar – Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och tf förvaltningschef Kenneth 
Bramberg, daterad 2 mars 2012. 

2. Skrivelse från VästKom och Västra Götalandsregionen, inkommen 22 februari 2012. 
 
Arbetet med att ta fram riktlinjer för familjehemsplacerade barn skall utgå från de riktlinjer som 
antogs av Regionstyrelsen och styrelsen för Västsvenska kommunförbundets samorganisation 
(VästKom) år 2005.  
 
Västbusarbetet sker i det konkreta arbetet med och runt det enskilda barnet och det strategiska 
utvecklingsarbetet sker inom ramen för respektive kommuns lokala samarbete och i delregionala 
ledningsgrupper. För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen av Västbus arbete 
finns en central styrgrupp i Västra Götaland. Styrgruppen lämnar årligen en rapport till huvudmännen 
Västra Götalandsregionen och VästKom. 
 
Två huvudsyften med Västbus särskilda riktlinjer för familjehemsplacerade barn: 

 Förbättra livsvillkoren för familjehemsplacerade barn och unga 
 Förtydliga vilket ansvar skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har i sina respektive 

uppdrag för familjehemsplacerade barn 
 
Riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelningen mellan: 

 Placeringskommun/avlämnande skola 
 Vistelsekommun/mottagande skola 
 Hälso- och sjukvårdshuvudmannens specialist- respektive primärvård, tandvård 
 Involverade yrkesgrupper 

 
Riktlinjerna omfattar alla familjehemsplacerade och skolverksamhet från förskola till och 
gymnasieskola.  
 
Riktlinjerna för Västbus har nu reviderats. 
 
Torbjörn Kock (C) yrkar att skolan särskilt bör uppmärksamma de barn som placeras utanför det egna 
hemmet och tillse att samverkan sker kring eleven inför en återplacering i det egna hemmet och en 
återgång till den egna skolverksamheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att med tillägg av yrkande från Torbjörn Kock (C) 
” Skolan särskilt bör uppmärksamma de barn som placeras utanför det egna hemmet och tillse att 
samverkan sker kring eleven inför en återplacering i det egna hemmet och en återgång till den egna 
skolverksamheten”  lämna remissvar på Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga. 
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Forts. VON § 42 dnr VON 2010/87  
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att med tillägg av yrkande från Torbjörn Kock (C) 
” Skolan särskilt bör uppmärksamma de barn som placeras utanför det egna hemmet och tillse 
att samverkan sker kring eleven inför en återplacering i det egna hemmet och en återgång till 
den egna skolverksamheten”  lämna remissvar på Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn 
och unga. 
 
______________________   
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VON § 43  dnr VON 2010/87 
 
Remissvar – Västbus riktlinjer för allsidig elevutredning – skolnivå 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och tf förvaltningschef Kenneth 
Bramberg, daterad 2 mars 2012. 

2. Skrivelse från VästKom och Västra Götalandsregionen, inkommen 22 februari 2012. 
 
Inom ramen för Västbus arbete i Västra Götaland bildades under hösten 2006 en arbetsgrupp med 
uppdrag att ge förslag på vad som skall ingå i en allsidig elevutredning, så kallad basutredning, då 
barn och ungdomar upp till och med 17 år är i behov av särskilt stöd och/eller uppvisar tecken på 
psykisk ohälsa. Arbetet skulle utgå från de riktlinjer som antogs av Regionstyrelsen och styrelsen för 
Västsvenska kommunförbundets samorganisation år 2005. 
 
Riktlinjerna har nu reviderats. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden har inte något att erinra mot Västbus riktlinjer för allsidig  
elevutredning – skolnivå.  
______________________ 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 
Vård- och omsorgsnämnden har inte något att erinra mot Västbus riktlinjer för allsidig  
elevutredning – skolnivå.  
______________________ 
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VON § 44  dnr VON 2012/86 
 
Delegation Lex Sarah 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 2012-03-29. 
 
Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet 
när det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten. 
I samband med lagändring 1/7 2011 har tillämpningsområdet för bestämmelserna utvidgats till att 
gälla hela socialtjänsten. 
Förslaget till att anta rutinbeskrivning och tillägg i delegationsordningen innebär att Vård och 
omsorgsnämnden uppdrar åt angivna delegater eller i vissa fall delegerar ansvaret för sina uppgifter 
till tjänstemän inom socialtjänsten. 
 
 
Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar om att anta intern rutinbeskrivning för rapportering enligt Lex 
Sarah inom området SoL och LSS. 
Vidare anta tillägg i delegationsordningen enligt nedanstående lydelse. 
 
 Ärendegrupp Lagar/avtal Delegater 
 Beslut om att avsluta 

utredning 
 Förvaltningschef 

MAS 
 Anmälan om allvarliga 

missförhållanden eller 
risk för allvarliga 
missförhållanden till 
Socialstyrelsen 

14 kap. 7 § SoL, 
24  f § LSS 

Förvaltningschef 
MAS 

 
______________________ 
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar rutinbeskrivningen gällande Lex Sarah. 
2. Vård- och omsorgsnämnden antar tillägg i delegationsordningen. 

 
______________________ 
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VON § 45  dnr VON 2012/87 
 
Remissvar– Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 2012-03-22. 
 
Kostnaderna för assistansersättning har ökat sedan 1994. Kostnadsökningen beror till största delen på 
att antalet timmar ökat för de personer som har ersättning nu.  
Utredningen rörande åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 har 
undersökt olika sätt att fuska med assistansersättningar och vad det kostar. Vidare hur ersättningen 
felriktats i vissa fall. Förslag på åtgärder har presenterats. Assistansersättningen är till för att ge 
människor möjlighet att delta i samhället som alla andra. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att lämna remissvaret rörande betänkandet Åtgärder 
mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6. 

 
2. Remissvaret tillsändes Socialdepartementet. 

 
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att lämna remissvaret rörande betänkandet Åtgärder 
mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6. 

 
2. Remissvaret tillsändes Socialdepartementet. 

 
______________________    



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-05 Sida 
  11(16) 

 

 
 

Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

VON § 46  dnr VON 2012/89 
 
Ansökan från Samhall om godkännande som leverantör av hemtjänst 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 2012-03-12. 
 
Samhall AB har i en förenklad ansökan ansökt om att behålla godkännandet som leverantör av 
hemtjänst. Insatserna avser serviceinsatser. Nuvarande arbetade timmar är 15 timmar per månad, 
vilket utgör beviljade timmar. Kapacitetstaket utgörs av 500 timmar per år. 
 
Med bakgrund av den förenklade ansökan och nya gällande Lex Sarah bestämmelser som reglerar 
skyldigheter för den som bedriver verksamhet görs ett förtydligande av verksamhetens ansvar.  
Samhall AB ska tillse att rutiner finns för att ta emot, dokumentera och utreda Lex Sarah anmälningar 
i verksamheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Samhall AB som leverantör av hemtjänst och 
serviceinsatser i enlighet med kapacitetstaket av 500 timmar per år. 
 
______________________ 
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Samhall AB som leverantör av hemtjänst och 
serviceinsatser i enlighet med kapacitetstaket av 500 timmar per år. 
 
______________________ 
  
 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-05 Sida 
  12(16) 

 

 
 

Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

VON § 47  dnr VON 2012/77 
 
Ansökan om partnerskap – EU-projekt ”Responding to Child to Parent Violence 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från projektsamordnare Ulla Mortensen, förvaltningschef barn- och 
utbildning Catrin Eriksson samt tf förvaltningschef vård och omsorg Kenneth Bramberg, 
daterad 2012-03-28. 

 
Åmåls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen har fått en 
förfrågan om partnerskap från University of Brighton om deltagande i ett EU-projekt kallat 
“Responding to Child to Parent Violence. Projektets syfte är att hitta en modell som kan vara till hjälp 
och stöd för de familjer där ungdomar tappat all respekt för föräldrarnas och andra vuxnas regler samt 
där det finns risk för att det kan urarta till direkt våldsamma handlingar mot föräldrarna 
 
Förvaltningarnas förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ansökan om partnerskap i EU-projekt “Responding 
to Child to Parent Violence.  
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 
Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet för behandling i arbetsutskottet. 
 
______________________ 
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VON § 48  dnr VON 2012/90 
 
Ansökan till Socialstyrelsen om bidrag till omvårdnadslyftet 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från enhetschef Gunnar Wigstrand, daterad 2012-03-28. 
 
Enhetschef Gunnar Wigstrand har för avsikt att skicka in ansökan till Socialstyrelsen om bidrag på 
488 273 kronor för att delta i Omvårdnadslyftet. 
 
Under 2011/2012 har 49 medarbetar inom vård och omsorgsförvaltningen getts möjligheten att 
genomgå kursen “Etik och människans livsvillkor”, á 100 gymnasiepoäng, med hjälp av vuxen-
utbildningen i Åmål. Detta har fallit väldigt väl ut bland våra medarbetare och de ser gärna en 
fortsättning på detta.  
 
Förvaltningarnas förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ansökan till Socialstyrelsen om bidrag till Åmåls 
kommun för att delta i Omvårdnadslyftet fortsättningsvis. 
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ansökan till Socialstyrelsen om bidrag till Åmåls 
kommun för att delta i Omvårdnadslyftet fortsättningsvis. 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:   Enhetschef Gunnar Wigstrand 
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VON § 49   
 
Samordnad vårdplanering för utskrivna patienter 
 
Följande dokument behandlas: 

 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 2012-04-02. 
 
Sedan 2008 har de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen (VG-regionen) ett gemensamt IT-
baserat system för informationsöverföring avseende utskrivningsklara patienter på sjukhusen. Inför 
upphandlingen av detta system så träffade kommunkollektivet och VG-regionen ett avtal som reglerar 
nyttjandet av systemet. Dessutom lämnade de 49 kommunerna en fullmakt till VG-regionen att 
genomföra upphandlingen. Samtliga parter lämnade tilldelningsbeslut under våren 2008. 
Anbudsvinnare blev Siemens. 
Då gällande avtalstid går mot sitt slut behöver en ny upphandling göras. Upphandlingen av IT-stödet 
måste ske gemensamt mellan VG-regionen och de 49 kommunerna. VG-regionen har förklarat sig 
villig att åta sig uppdraget. 
 
Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar om att delta i upphandlingen av IT-stöd vid samordnad 
vårdplanering samt ge VG-regionen i uppdrag att genomföra upphandlingen. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar om att delta i upphandlingen av IT-stöd vid samordnad 
vårdplanering samt ge Västra Götalandsregionen i uppdrag att genomföra upphandlingen. 
 
______________________ 
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VON § 50   
 
Delrapport – Översyn av schemaläggning – reviderat tidigare beslutsprotokoll 
 
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 mars 2012 informerades muntligen om översyn 
om schemaläggning. Eftersom protokollsformuleringen kunde misstolkas upphävs VON § 29 och 
ersätts med nedanstående. 
 
Maria Bertilsson, Kommunal, informerar att översyn av schemaläggning på Ekbacken och Illern 
pågår. Bland annat har studiebesök gjorts i Tranemo kommun. 
 
Maria Bertilsson ingår i personalgruppen Berthas Anhängare, personal inom Åmåls kommun som fått 
utbildning inom demensområdet. Maria har nu gått en kurs inom kost och nutrition, vilken var bra och 
har delgetts enheterna.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT   
 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen att se över 
kostnader och bemanningen för personal på Ekbacken och Illern. 
 

2. Vård- och omsorgsnämndens beslut VON § 29 upphävs. 
 
______________________    
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Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

VON § 51 
 
Rapporter och meddelanden 
 
 
Tillsynsbesök från Länsstyrelsen 
Den 8 maj 2012 kommer Länsstyrelsen till Vård- och omsorgsförvaltningen för ett tillsynsbesök 
avseende alkohol- och tobaksområdet. 
______________________ 
 
 
Information från Socialstyrelsen daterad 2012-03-22 om handläggning av överflyttningsärenden. 
 
______________________ 
 
 
Värdegrundsarbete på Åmålsgården. 
Enhetschef Ingela Arvidsson kommer till vård- och omsorgsnämnden den 10 maj 2012 för att 
redovisa Värdegrundsarbete på Åmålsgården. 
______________________ 
 
 
Anhörigstöd och värdighetsgarantier 
Socialsekreterare Ewa Anundsson kommer till vård- och omsorgsnämnden den 10 maj 2012 för att 
informera om anhörigstöd och värdighetsgarantier samt ge förslag på hur vi kan arbeta vidare. 
______________________ 
 
 
 
Vård och omsorgsnämnden noterar informationen 


