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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Villa Herhne, Vänersborg kl. 10.00-13.00 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Göran Ekman (S) ersätter Rolf Lindström (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Jeri Dotcheva (C) 

Håkan Sandberg (FP)  

Kurt Svensson (C) ersätter Inger Herfindal (KD) 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagande Eivor Leander (FP), ersättare 

Gunnar Erlandsson, förvaltningschef  

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller §§ 59-61 

Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorgen §§ 59-63 

Berith Sletten, avdelningschef IFO 

Maria Kumm, nämndsekreterare  

 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer § 59-69 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Kurt Svensson  

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

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-03-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2015- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 59 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Dagens föredragningslista fastställs. Från mötet förs tre olika protokoll: offentligt protokoll, 

sekretessbelagt protokoll samt sekretessbelagt protokoll för direktjustering. 

_____________________
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VON § 60     dnr VON 2015/45 

 

Ekonomisk prognos februari 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2015 från controller Eva Larsson. 

2. Skrivelse inkommen 18 mars 2015 från controller Eva Larsson. 

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen för februari månad. Beräknad prognos för 

helår uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor. Orsaken är främst höga kostnader för sjukfrånvaro och 

vikarier. 

 

Eva Larsson redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet samt informerar om 

sjukfrånvaron bland personalen i förvaltningen under januari 2015. 

 

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

omsorgsförvaltningen i uppdrag att komma med åtgärdsförslag i samband med ekonomisk rapport i 

april 2015. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt 

detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att komma med 

åtgärdsförslag i samband med ekonomisk rapport april månad. 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 61  

VON AU § 56   dnr VON 2015/36  

 

Omdisponering av investeringsmedel 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Det finns ett behov att omdisponera delar av beviljade investeringsmedel under 2015 i vård- och 

omsorgsförvaltningen. Tidigare planering gällande uppbyggnad av demenscentrum utgår på grund av 

den ekonomiska situationen inom förvaltningen. Beviljade investeringsmedel i 2015 års 

investeringsbudget för demenscentrum är 1, 7 miljoner kronor, av dessa behöver 100 000 kronor tas i 

anspråk enligt nedanstående förslag. Återstående budgetmedel kommer inte att utnyttjas. 

 

Beträffande investeringsmedel för inköp av markiser till Illerns äldreboende, 60 000 kronor, gäller 

behovet omfördelning. 

 

De investeringar som avses är: 

 

Investering Enhet/område Projektnr Summa 

tkr 

Motivering förändrat behov 

Demenscentrum Äldreomsorg 9582 1 700  Satsningen uteblir under 2015 

Omfördelas 

till: 

    

Inköp kontors-

inventarier i 

samband med 

flytt av 

verksamhet. 

 

Biståndsenhet, 

IFO och stab 

  

100  

 

Flytt av verksamhet på grund av 

lokalbrist samt utökad verksamhet. 

 

 

Investering Enhet Projektnr Summa 

tkr 

Motivering omfördelning 

Inköp markiser Illern 9596 60  Under 2014 byttes ett flertal markiser ut, 

i nuläget finns inget behov av att byta ut 

fler. 

 

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

godkänna omdisponering av investeringsmedel 2015. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna omdisponering av 

investeringsmedel 2015. 
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Forts. VON § 61 

 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna omdisponering av 

investeringsmedel 2015. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 

Enhetschef Christina Nilsson 
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VON § 62  

VON AU § 55   dnr VON 2014/119 

 

Ombyggnad av LSS-boende, Olofsgatan 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Skrivelse daterad 4 mars 2015 från ÅKAB. 

3. Skrivelse daterad 17 februari 2015 från ÅKAB. 

 

Gruppbostaden på Olofsgatan 8 uppfyller inte de lagstadgade kraven för en gruppbostad. Nuvarande 

lagstiftning och standard för gruppbostäder tillåter inte att bostaden har en institutionell prägel, något 

som Olofsgatan 8 har. Socialstyrelsen ger med anledning av detta ut rekommendationer till de 

gruppbostäder som inte uppfyller dessa krav, att de ska byggas om enligt nuvarande lagstiftning eller 

avvecklas som gruppbostad.  

 

Planen med Olofsgatan 8 är att bostaden ska avvecklas i nuvarande form och ersättas med Sörgården 

2, som kan tas i anspråk inom några månader efter att sprinklersystem installeras. Sörgården 2 

kommer att ha plats för sex personer med funktionshinder. Olofsgatan 8 byggs om till sex nya 

gruppbostadsplatser och kan tas i bruk i mitten av 2016.  

 

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

  

1. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ge Åmåls kommunfastigheter uppdraget att 

påbörja projektering för ombyggnad av Olofsgatan 8 till gruppbostad. Den ska vara klar för 

inflyttning 2016 med sex bostäder.  

2. Godkänna förvaltningens förslag att ta Sörgården 2 i drift snarast som ersättning för 

Olofsgatan under ombyggnaden. 

3. Godkänna upprättat förslag på driftskostnader och investeringskostnader för nya Olofsgatan 

och tas med i 2015 - 2016 års förslag till ram. 

 

 

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: 

  

1. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ge Åmåls kommunfastigheter uppdraget att 

påbörja projektering för ombyggnad av Olofsgatan 8 till gruppbostad. Den ska vara klar för 

inflyttning 2016 med sex bostäder.  

2. Godkänna förvaltningens förslag att ta Sörgården 2 i drift snarast som ersättning för 

Olofsgatan under ombyggnaden. 

3. Godkänna upprättat förslag på driftskostnader och investeringskostnader för nya Olofsgatan 

och tas med i 2015 - 2016 års förslag till ram. 
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Forts. VON § 62 

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Cecilia Gustafsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

  

1. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ge Åmåls kommunfastigheter uppdraget att 

påbörja projektering för ombyggnad av Olofsgatan 8 till gruppbostad. Den ska vara klar för 

inflyttning 2016 med sex bostäder.  

2. Godkänna förvaltningens förslag att ta Sörgården 2 i drift snarast som ersättning för 

Olofsgatan under ombyggnaden. 

3. Godkänna upprättat förslag på driftskostnader och investeringskostnader för nya Olofsgatan 

och tas med i 2015 - 2016 års förslag till ram. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Avdelningschef LSS, Johan Fritz 
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VON §  63  

 

Information Öppna jämförelser äldreomsorgen 

 

Avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä informerar om Öppna jämförelser, en 

statistikinsamling som Statistiska centralbyrån gör årligen gällande äldreomsorgen i Sverige, kallad 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Åmål 2014. 

 

Resultatet 2014 var något försämrat jämfört med 2013. 

  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

___________________ 
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VON § 64 

VON AU § 59   
 

Information dialogmöte med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 16 mars 

 

Ewa Arvidsson (S) informerar muntligt om det dialogmöte som ägt rum mellan barn- och 

utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens presidier, förvaltningschefer, kommunchef, 

MAS och folkhälsostrateg i Åmål och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

___________________ 
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VON § 65    dnr 2015/35 

VON AU § 57 

 

Information Trygg hemgång 

 

Tjänsteskrivelse inkommen 5 mars 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 
Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om omstarten av arbetssättet Trygg hemgång som 

införs i kommunen under mars 2015.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan 2006 arbetat med att höja kvalitén inom vården genom att 

förstärka kommunens rehabiliteringsinsatser mot äldre i kommunen. År 2006 fanns ett projekt inom 

rehabiliteringen där man arbetade med målinriktad rehabilitering i hemmiljö. Grunden var att 

individen själv ska vara delaktig och aktiv.    

En uppföljning av arbetet gjordes under perioden mars-augusti 2014. Detta kartlades bland annat 

genom en enkät till berörd personal. Kartläggningen utmynnade i ett uppdrag att starta om trygg 

hemgång under våren 2015. 

Vård- och omsorgsförvaltningens arbetssätt för en trygg hemgång, kommer initialt att erbjudas till 

nya brukare efter en sjukhusvistelse i samband med en vårdplanering och successivt utökas till att 

gälla alla som ska rehabiliteras i hemmet. En utvärdering rekommenderas under hösten 2015.  

 

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

 

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. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Samordnare Ewa Anundsson 
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VON § 66      

 

Information tillsyn serveringstillstånd  

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om att Länsstyrelsen Västra Götaland 

kommer att träffa Åmåls kommun tillsammans med alkoholhandläggare Yvonne Pettersson gällande 

tillsyn kring serveringstillstånd. Mötet äger rum den 22 april. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

___________________ 
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VON § 67 
 

Information/meddelanden 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt från USD-mötet (Utveckling 

Socialtjänst Dalsland) den 5 mars 2015. Bland annat diskuterades ett eventuellt framtagande 

av en gemensam handlingsplan gällande ensamkommande barn och ungdomar. 

 

 Cecilia Gustafsson (S) rapporterar från årsmötet den 3 mars 2015 med RIA/Hela Människan.  

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson rapporterar om den aktuella platstillgången på 

vårdplatser i Åmåls kommun. Det finns för närvarande några tomma platser på 

korttidsavdelningen samt två lediga demensplatser. 

_____________________ 
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VON § 68 
 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

 

1. Delegationsbeslut daterat 11 mars 2015 gällande tillsättning av anställning som enhetschef 

vid hemsjukvården från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Delegationsbeslut för perioden 1 februari till 28 februari 2015 från alkoholhandläggare 

Yvonne Pettersson, bilaga 39. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

___________________
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VON § 69 
 

Rapportering av domar 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt från den 20 februari 2015 gällande brott enligt brottsbalken. 

 

Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg från den 26 februari 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL.  

 

Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg från den 13 mars 2015 gällande tillstånd till resa med ledsagare 

enligt färdtjänstlagen. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

 

___________________ 


