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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, KS-salen, 09:00-12.00 

Beslutande Ewa Arvidsson (S) 
Birgit Karlsson (MP) 
Cecilia Gustafsson (S) 
Christina Wallin (V) 
Torbjörn Kock (C) 
Barbro Spjuth (M) 
Inger Herfindal (KD) 

Övriga deltagande Tommy Lehrman (S) 
Anette Andersson (S) 
Barbro Gustafsson (M) 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg  
Kanslichef Ida Rådman 
Controller Eva Larsson § 75 
Enhetschefer Lillemor Johansson och Christina Nilsson §§ 81-82 
MAS Anna-Karin Lindblom och enhetschef Kajsa Ankargren §§ 83-84 
Enhetschef Gunnar Wigstrand §§ 86-87 
Maria Bertilsson, representant från Kommunal § 86 

Justeringens  
plats och tid 

 

 
74 - 90 Sekreterare 

Ida Rådman 
Paragrafer 

 
Ordförande 

Ewa Arvidsson 

 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Cecilia Gustafsson 

 
 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-06-14 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

VON § 74 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Ärende om Preliminära ramar och Rapporter läggs till föredragningslistan, som därefter fastställs. 
______________________    
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VON § 75 
 
Ekonomiprognos för maj månad 
 
Ekonomiprognos från maj 2012 behandlas. 
 
Controller Eva Larson berättar om ekonomiprognosen för maj månad och svarar på frågor.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________    
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VON § 76 
VON AU § 78    Dnr VON 2012/140 
 
Samverkande sjukvård 
 
Handlingar i ärendet: 

 Avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland och Åmåls kommun,  
dnr HSN 20-2012. 

 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland och Åmåls kommun har upprättat ett avtal gällande insatser 
inom närsjukvården i Åmåls kommun. Överenskommelsen gäller perioden 2012-01-01 – 2012-12-31. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar bifalla avtalet mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Dalsland och Åmåls kommun, Dnr HSN2 20-2012. 

______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar bifalla avtalet mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Dalsland och Åmåls kommun, Dnr HSN2 20-2012. 

______________________    
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VON § 77 
VON AU § 79    Dnr VON 2012/69 
 
Gemensamma riktlinjer i Dalsland för serveringstillstånd samt  
folköl- och tobaksförsäljning        
 
Handlingar i ärendet: 

 Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson, daterad 28 maj 2012. 
 Kompendium Gemensamma riktlinjer i Dalsland- serveringstillstånd samt folköls- 

och tobaksförsäljning, reviderat 27 mars 2012. 
 
Syftet med riktlinjerna är att sökanden ska kunna förutse om en etablering kan ges tillstånd i 
kommunen. Det är också en förutsättning för likabehandling av ansökningar om serveringstillstånd. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna föreliggande förslag till ”Gemensamma riktlinjer i 
Dalsland – serveringstillstånd samt folköls- och tobaksförsäljning”. 
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna föreliggande förslag till ”Gemensamma riktlinjer i 
Dalsland – serveringstillstånd samt folköls- och tobaksförsäljning”. 
______________________    
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VON § 78 
VON AU § 80  Dnr VON 2012/92 
 
Ansökan om stadigvarande tillstånd att få servera alkoholdrycker till allmänheten  
samt catering i Dalslands Gästgiveri, Ånimskog      
 
Handlingar i ärendet: 

 Tjänsteskrivelse med utredning daterad 31 maj 2012 från alkoholhandläggare 
Yvonne Pettersson. 

 
Nya ägarna av Dalslands Gästgiveri, Margareta och Gustav Jansson har tidigare drivit 
järnvägsrestaurangen på JÅÅJ (Järnvägssällskapet Årjäng-Åmåls Järnväg). Det har inte framkommit 
något som gör att nya ägarna på Dalslands Gästgiveri inte skulle kunna beviljas ett stadigvarande 
tillstånd. 
 
Ett tillfälligt serveringstillstånd har beviljats i avvaktan på nämndens beslut och har skrivits från den 
2012-05-19 som var invigningsdagen fram tills 2012-06-30 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beviljar Gustav Jansson personnummer 521120 med 
firma Pensionat Ånimmen AB, under namnändring till Dalslands Gästgiveri AB 
org.nr 556338-9013, stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Dalslands Gästgiveri, Ånimskog, 
enligt 8 kap 2 § alkohollagen.   

 
2. Beslutet gäller även cateringtillstånd att servera alkoholdrycker till slutna sällskap 

enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 
 

3. Servering får ske alla dagar, året runt mellan kl 11.00-01.00. 
 
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beviljar Gustav Jansson personnummer 521120 med 
firma Pensionat Ånimmen AB, under namnändring till Dalslands Gästgiveri AB 
org.nr 556338-9013, stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Dalslands Gästgiveri, Ånimskog, 
enligt 8 kap 2 § alkohollagen.   

 
2. Beslutet gäller även cateringtillstånd att servera alkoholdrycker till slutna sällskap 

enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 
 
3. Servering får ske alla dagar, året runt mellan kl 11.00-01.00. 

______________________    
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VON § 79 
VON AU § 81  Dnr VON 2011/99  
 
Anhörigstöd 
 
Handlingar i ärendet: 

1. Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 24 maj 2012. 
 

Den 1 juli 2009 ändrades 5 kap 10 § socialtjänstlagen, SoL vilket innebar en skyldighet för 
kommunen att erbjuda stöd till anhöriga inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Den nya 
lagtexten lyder: 
“Personer som vårdar eller stödjer närstående. 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder” 
 
Med anledning av den nya lagen har kommunerna fått statliga medel för att utveckla varaktiga 
stödformer till anhöriga och bygga upp infrastruktur för anhörigstöd i kommunerna. Med hjälp av 
dessa pengar startade Åmåls kommun ett projekt för att kartlägga, utreda och utveckla anhörigstödet i 
kommunen. Som en fortsättning av det projektet har en anhörigsamordnare anställts sedan 2012-02-
01 som ska samordna insatserna för anhöriga i kommunen. 
 
I Regeringens budgetproposition för 2011 framgår i utgiftsområde 25: 
Allmänna bidrag till kommunerna att anslaget ökas med knappt 300 miljoner kronor från och med 
2011 med anledning av ett förtydligandet som gjorts i socialtjänstlagens 10 kap 5§. I statsbudgeten 
ligger denna ökning årligen återkommande fram till och med 2014. det skulle för Åmåls kommuns del 
innebära en ökning av de allmänna bidragen med 32 kronor per invånare. Vilket totalt blev 387 000 
kronor from 2011. 
 
Det är även väsentligt att arbetet med att utveckla anhörigstödet i Åmåls kommun fortgår. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att göra anspråk på de allmänna bidragen som tilldelas Åmåls 
kommun för utveckling av anhörigstödet och som utfaller för  år 2013-2014.  
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att göra anspråk på de allmänna bidragen som tilldelas Åmåls 
kommun för utveckling av anhörigstödet och som utfaller för  år 2013-2014.  
______________________    
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VON § 80 
VON §   Dnr VON 2012/143   
 
Temporär förstärkning av biståndsenheten 
 
Handlingar i ärendet: 
Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 13 juni 2012. 
 
Biståndsenheten består av 3,0 tjänster. Från årsskiftet har belastningen varit stor på biståndsenheten 
En långtidssjukskrivning av en av handläggarna vid årsskiftet har ytterligare belastat enheten. 
Genom en temporär förstärkning tillgodoses behovet av en rättssäker handläggning. Det ges även en 
möjlighet att minska sårbarheten genom att annan personal inom förvaltningen introduceras och lär 
sig biståndsbedömningen. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  om temporär förstärkning av biståndsenheten med 0,5 tjänst till 
och med 31 oktober 2012.  
______________________    
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VON § 81   
 
Presentation av ny personal 
 
Christina Nilsson, ny enhetschef  på Illern och Lillemor Johansson, ny enhetschef på Adolfsberg 
presenterar sig. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Nämnden hälsar de nyanställda välkomna till Åmåls kommun. 
______________________    
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VON § 82   
 
Information om vårdtyngdsmätning 
 
Handlingar i ärendet: 

1. Rådgivningsrapport  avseende vårdtyngdsmätning från mars 2012 
 
Enhetschef Christina Nilsson och enhetschef Lillemor Johansson berättar vårdtyngdsmätningar, som 
ska ske varje månad, frånsett under sommaren. En mätning har genomförts, och den andra pågår. 
Mätningen består av en klassning av omvårdnadsnivå (fem nivåer) och en bedömning av individens 
tillsynsbehov (tre nivåer).  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
______________________    
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VON § 83 
VON AU § 57   Dnr VON 2012/108 
 
Införande av ledningsstöd för systematiskt kvalitetsarbete 
 
Information från Socialstyrelsen om ledningsstöd för systematiskt ledningsarbete behandlas.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anna-Karin Lindblom och enhetschef Kajsa Ankargren 
informerar. Den 1 januari 2012 träder Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Kommunen ska kartlägga vilka väsentliga 
processer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS som pågår i syfte att uppfylla lagar, 
författningar och politiskt antagna mål. Utifrån detta ska kommunen införa ett kvalitetssystem som 
ska innehålla ledningssystem, egenkontroll, riskanalyser, rapportering, klagomål- och 
synpunktshantering och dokumentation.  
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vid nämndens möte behandlas tjänsteskrivelse från Kenneth Bramberg från 13 juni 2012. 
 
I tjänsteskrivelsen föreslås att vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
______________________    
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VON § 84     
 
Inkomna Lex Maria-anmälningar 
 
En Lex Maria-anmälan har inkommit  inom området hemvård. 
 
En Lex Maria-anmälan har inkommit  inom området LSS. 
 
Utredning pågår av båda anmälningarna.   
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Information läggs till handlingarna 
______________________    



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
 2012-06-14 13(18) 

 

 
 

Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

VON § 85  
 
Inkomna Lex Sarah-anmälningar 
 
En Lex Sarah-anmälan inom området LSS har inkommit. Dnr VON 2012/126. 
 
En Lex Sarahanmälan inom området särskilt boende har inkommit. Dnr VON 2012/141 
 
Utredning pågår av båda anmälningarna. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Information läggs till handlingarna 
______________________    
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VON § 86 
VON AU § 82 
 
Information om arbete med schemaläggning 
 
Enhetschef Gunnar Wigstrand och Kommunals representant Maria Bertilsson informerar  
muntligen om det fortgående arbetet med att hitta ett bra system för schemaläggning för  
personal på Ekbacken och Illern.  
 
Inom äldreomsorgen 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Tackar för informationen. 
 
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Uppdrag ges till Enhetschef Gunnar Wigstrand och Kommunals representant Maria Bertilsson att 
redovisa kostnaderna för timvikarier på Illern under maj månad, frånsett de som rör semestervikarier. 
Uppdraget ska återrapporteras till nämnden i augusti månad. 
______________________    
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VON § 87 
VON AU § 84 
 
Informationsärende – Arbetsplatsträff Ekbacken 
 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg och enhetschef Gunnar Wigstrand informerar muntligen om 
arbetsplatsträff på Ekbacken. Personal på Ekbacken har beskrivit sin arbetssituation. Personalen fick 
även information om det arbete som påbörjats inom kommunen med vårdtyngdsmätning. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Tackar för informationen. 
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
______________________    
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VON § 88 
VON AU § 83 
 
Information Särskilda boenden 
 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör muntligen hur förvaltningens erbjudanden till 
sökande av lediga platser inom särskilda boenden fungerar. 
  
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Tackar för informationen. 
______________________    
 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
______________________    
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VON §  89   
 
Rapporter 
 
Rapporter lämnas från;  

1. Heldag med Utveckling Socialtjänst Dalsland i Dals Rostock 
2. Information om Barnkonventionen på Karlbergsgymnasiet 
3. Information om kostnad per brukare på Stadshuset 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
______________________    
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VON § 90   
 
Sommarhälsning 
 
Ordföranden önskar alla ledamöter och anställda en riktigt skön sommar. 
 
______________________    
    


