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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid KS-salen kl. 09:00-16:40 

Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Rolf Lindström (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Jeri Dotcheva (C) 

Håkan Sandberg (FP)  

Inger Herfindal (KD), §§ 10-20, 22-27 

 

Övriga deltagande Göran Ekman (S) ersättare, §§ 10-20, 22-27 

Eivor Leander (FP) ersättare 

Kurt Svensson, (C) ersättare 

Ida Carlsson Glavmo (S) ersättare 

Anette Andersson (S) ersättare 

Gunnar Erlandsson, förvaltningschef  

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Johan Fritz, avdelningschef LSS, §§13, 21 

Berith Sletten, avdelningschef IFO §21 

Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorgen §21 

Birgitta Lundahl, enhetschef bemanningsenheten §21 

Eva Larsson, controller §§10-11 

Maria Kumm, nämndsekreterare,  

Tracy Bolke och Sandra Castro, pedagoger §13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Larsson, controller § 213-214 

Berith Sletten, avdelningschef IFO § 223 

Catrin Eriksson, förvaltningschef § 223 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 215-216 

Maria Svahn, demenssjuksköterska § 222 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

 

  

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 10-24 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Barbro Spjuth 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-01-29 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-01- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-02- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON §10 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Ärende Vårdtyngdsmätning stryks från dagens föredragningslista. 

Med denna ändring fastställs dagens föredragningslista. 

 

Från mötet förs tre olika protokoll, nämligen offentligt protokoll, sekretessbelagt protokoll samt 

sekretessbelagt protokoll för omedelbar justering. 

_____________________
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VON §11  VON 2015/54    

 

Ekonomisk årsrapport 2014 

 

Preliminär årsrapport ekonomisk uppföljning inkommen 29 januari 2015 från controller Eva Larsson 

behandlas. 

 

Controller Eva Larsson redogör för utfallet gällande preliminär bokslutsprognos för år 2014 som visar 

på ett underskott på 10, 5 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Eva Larsson 

redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2014 samt sjukfrånvaron bland 

personalen inom vård- och omsorgsförvaltningen under 2014. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Controller Eva Larsson  

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON §12  

VON AU §9  VON 2015/3 

 

Revidering av delegeringsreglemente 
 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Reviderat delegeringsreglemente inkommen den 15 januari 2015 från förvaltningschef 

Gunnar Erlandsson. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen gör varje år en genomgång och vid behov en revidering av gällande 

delegeringsreglemente som vård- och omsorgsnämnden föreslås anta. Förslag läggs om följande 

ändringar: 

 

 Ändra namn på dokumentet till Delegeringsreglemente 

 Komplettera med innehållsförteckning 

 Under punkt 2:1, lägga till nämndsekreterare 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att efter att punkterna ovan 

åtgärdats, anta reviderat delegationsreglemente för vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun.  

   

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att efter att punkterna ovan åtgärdats, anta reviderat 

delegeringsreglemente för vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun.  

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderat delegeringsreglemente för vård- och 

omsorgsnämnden i Åmåls kommun.  

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson  

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef LSS, Johan Fritz 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 
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Forts. VON §12 

 

Avdelningschef äldreomsorg, Marco Niemelä 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 
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VON §13   dnr VON 2015/10 

VON AU §12 

 

Information LSS brukarundersökning 

 

Rapporten Vad tycker brukarna? inkommen den 8 januari 2015 behandlas. 

 

Avdelningschef LSS Johan Fritz, pedagog Tracy Bolke och verksamhetspedagog Sandra Castro 

presenterar rapporten som bygger på en brukarundersökning bland brukare inom LSS 

verksamhetsområde. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

____________________ 
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VON §14  

VON AU §10  VON 2015/1 

 

Redovisning av Lex Sarah-anmälningar 2014 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Sammanställning Lex Sarah-rapporter 2014 daterad 8 januari 2015. 

3. E-post inkommen den 8 januari 2015 från Esa Yli-Tokola, områdeschef Samhall. 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redovisar en sammanställning över antalet Lex Sarah-

anmälningar under 2014.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisning gällande Lex Sarah- 

anmälningar under 2014 inom vård och omsorgsförvaltningen i Åmål och från Samhall AB (extern 

utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten) läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisning gällande Lex Sarah- anmälningar under 2014 

läggs till handlingarna. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisning gällande Lex Sarah- anmälningar under 2014 

läggs till handlingarna. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Esa Yli-Tokola, områdeschef Samhall 
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VON §15  

VON AU §16   VON 2014/163 

 

Lex Sarah-anmälan, LSS daglig verksamhet 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Lex Sarah-anmälan daterad 11 december 2014 från avdelningschef LSS Johan Fritz. 

2. Lex Sarah-utredning daterad 7 januari 2015 från avdelningschef äldreomsorgen Marco 

Niemelä. 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om en Lex Sarah-anmälan gällande en 

händelse i LSS daglig verksamhet i december 2014. Utredningen visar att händelsens 

allvarlighetsgrad inte föranleder anmälan till Socialstyrelsen och utredningen avslutas därmed. 

  

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga 

den till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef LSS, Johan Fritz 
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VON §16   

VON AU §17  VON 2014/151 

 

Lex Sarah-ärende, hemvården 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Lex Sarah-anmälan daterad 15 oktober 2014 från enhetschef Karin Fredriksson. 

2. Lex Sarah-utredning daterad 5 januari 2015 från avdelningschef LSS Johan Fritz. 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om en Lex Sarah-anmälan gällande 

händelse i hemvården i oktober 2014. Utredningen visar att händelsens allvarlighetsgrad inte 

föranleder anmälan till Socialstyrelsen och utredningen avslutas därmed. 

  

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga 

den till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef äldreomsorgen, Marco Niemelä 
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VON §17   

VON AU §11  VON 2015/2 

 

Avtal personligt ombud 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Redovisning av verksamhet med personligt ombud för kommunerna i Mellerud, Bengtsfors, 

Dals-Ed och Åmål verksamhetsåret 2014, inkommen den 8 januari 2015. 

3. Kopia av befintligt avtal daterat den 9 juni 2014. 

 

Dalslandskommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Åmål har under 2014 haft ett gemensamt 

avtal gällande personligt ombud. Melleruds kommun har varit anställande kommun. Avtalet har 

inneburit ett riktat statsbidrag, som finansierar kostnaderna till hälften av verksamheten och 

resterande hälft har delats lika mellan de fyra kommunerna.  

 

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Ställa sig bakom avtalet 2015 gällande personligt ombud mellan Mellerud, Dals-Ed, 

Bengtsfors och Åmål. 

2. Godkänna redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014. 

3. Godkänna ansökan om statsbidrag till Länsstyrelsen i Västra Götaland gällande verksamhet 

med personliga ombud för 2015. 

4. Kalla in Tore Andersson, personligt ombud, till vård- och omsorgsnämndens möte i februari 

2015. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt dessa. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Ställa sig bakom avtalet 2015 gällande personligt ombud mellan Mellerud, Dals-Ed, 

Bengtsfors och Åmål. 

2. Godkänna redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014. 

3. Godkänna ansökan om statsbidrag till Länsstyrelsen i Västra Götaland gällande verksamhet 

med personliga ombud för 2015. 

4. Kalla in Tore Andersson, personligt ombud, till vård- och omsorgsnämndens möte i februari 

2015. 

____________________ 
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Forts. VON §17 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att formuleringen under punkt 1 ändras till: 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte säga upp avtalet 2015 gällande personligt ombud 

mellan Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs (FP) 

yrkande.  

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att vård- och omsorgsnämnden har beslutat 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Ställa sig bakom avtalet 2015 gällande personligt ombud mellan Mellerud, Dals-Ed, 

Bengtsfors och Åmål. 

2. Godkänna redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014. 

3. Godkänna ansökan om statsbidrag till Länsstyrelsen i Västra Götaland gällande verksamhet 

med personliga ombud för 2015. 

4. Kalla in Tore Andersson, personligt ombud, till vård- och omsorgsnämndens möte i februari 

2015. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 

Socialnämnden i Melleruds kommun, 464 80 Mellerud 
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VON §18  

VON AU §13  VON 2013/93    

 

Information statsbidrag lokala värdighetsgarantier 

 

Beslut daterat 15 december 2014 från Socialstyrelsen behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om att Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Åmåls 

kommun 398 616 kronor i statsbidrag för år 2014. Statsbidraget har beviljats för att Åmåls kommun 

har kommit in med ett resultat av sin uppföljning av de lokala värdighetsgarantierna.  

  

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

_____________________ 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-29 13(18) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON §19  

VON AU §14  VON 2013/154   

 

Information beslut från IVO diarienummer 8.2-45356/2013 

 

Beslut daterat 16 december 2014 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, behandlas.  

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet som gäller klagomål om bristande vård och 

omsorg vid korttidsboende i Åmål.  IVO meddelar i beslutet från den 16 december 2014 att ärendet 

avslutas. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

_____________________ 
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VON §20 

VON AU §15   VON 2014/146  

 

Information beslut från IVO diarienummer 8.1.1-30555/2014-3 

 

Beslut daterat 16 december 2014 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, behandlas.  

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet som gäller anmälan enligt Lex Maria avseende 

utebliven medicinering vid äldreboende i Åmål. 

 

IVO meddelar i beslutet från den 16 december 2014 att ärendet avslutas. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

_______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

_______________________ 
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VON §21 

 

Information från vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Avdelningschefer från IFO, LSS, äldreomsorgen, biträdande förvaltningschef, förvaltningschef samt 

enhetschef för bemanningsenheten informerar om vård- och omsorgsförvaltningens olika 

verksamheter.
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VON §22  

 

Information/meddelanden 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om att Åmåls kommun har infört 

mobil patientöversikt, MPÖ. Det är en mobil lösning för att få information ur patientjournaler 

och ger vårdpersonalen snabbare information och därmed en säkrare vård. 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om de så kallade måldagarna som är 

planerade den 26 och 27 mars 2015 på Villa Hehrne. De ledamöter som inte kan närvara ska 

snarast meddela detta till nämndsekreterare Maria Kumm så att bokning av rätt antal rum kan 

göras.  

 

 Jeri Dotcheva (C) informerar om att det bildats ett kontaktnät för att hjälpa de tiggare som 

finns i Åmål. Kontaktnätet kallas Care and share Sweden och kontaktperson för kontaktnätet 

är Sally Blomgren. 
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VON §23 

 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

 

1. Delegeringsbeslut inkommen den 12 januari 2015 från enhetschef Annmarie Burman, bilaga 

9-10. 

2. Delegeringsbeslut daterat den 29 oktober 2014 från enhetschef Birgitta Lundahl, bilaga 11-

12. 

3. Delegeringsbeslut inkommen den 5 januari 2015 alkoholhandläggare Yvonne Pettersson, 

bilaga 38. 

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av delegeringsbeslut. 

 

____________________ 
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VON §24  

 

Rapportering av domar 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt från den 15 december 2014 gällande vårdnadsärende. 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt från den 22 januari 2015 gällande vårdnadsärende. 

 

Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg från den 19 januari 2015 gällande registrering av utländsk vigsel 

enligt folkbokföringslagen. 

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar.  

 

____________________ 

 


