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VON § 70 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Ett ärende läggs till dagens föredragningslista: 

 

Information/meddelanden 

 

Med detta tillägg fastställs dagens föredragningslista. Från mötet förs två olika protokoll: offentligt 

protokoll och sekretessbelagt protokoll.  

_____________________
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VON §  71   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per mars månad 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2015 från controller Eva Larsson och förvaltningschef 

Gunnar Erlandsson. 

2. Skrivelse inkommen 16 april 2015 från controller Eva Larsson. 

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen för mars månad. Det finns en osäkerhet om 

förslag från regeringen om utlovade medel till äldreomsorgen för 2015. Förvaltningen har dock gjort 

en beräkning att Åmåls kommun får cirka 1,3 miljoner kronor i riktat statsbidrag för 2015. Därför är 

det svårt att göra en tillförlitlig prognos för mars månad och förvaltningen föreslår nämnden att 

avvakta med ytterligare åtgärder till tertialprognos 1. 

 

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

sjukfrånvaron bland personalen i förvaltningen under februari 2015. 

 

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

redovisning samt förslag till åtgärder för att nå budgetbalans i samband med tertialprognos 1.  

 

Rolf Lindström (S) yrkar i tillägg att redovisningen av sjukfrånvaro i fortsättningen ska presenteras på 

ett enklare och tydligare sätt. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två yrkanden föreligger: Ewa Arvidsons (S) yrkande och Rolf Lindströms 

tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på Ewa Arvidssons (S) yrkande och finner att vård- 

och omsorgsnämnden beslutat enligt detta. Därefter ställer ordförande proposition på Rolf Lindströms 

(S) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna förvaltningens redovisning samt förslag till åtgärder för att nå budgetbalans i 

samband med tertialprognos 1. 

2. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att i fortsättningen redovisa sjukfrånvaro på ett 

enklare och tydligare sätt. 

 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 72   dnr VON 2014/62 

VON AU § 65     
 

Reviderad verksamhetsplan 2015 

 

Skrivelse daterad 27 mars 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson och controller Eva Larsson presenterar den reviderade 

verksamhetsplanen för 2015. Revideringen beror på att vård- och omsorgsnämnden fått ökat 

budgetmedel för 2015 samt tillkommande uppdrag i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.   

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa den reviderade 

verksamhetsplanen för 2015. 

 

 

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 fastställa den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 

 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Cecilia Gustafsson (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg att benämningen flykting tas bort i 

skrivelsen innan den skickas till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två yrkanden föreligger: arbetsutskottets förslag och Cecilia Gustafssons 

tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutat enligt detta. Därefter ställer ordförande proposition på Cecilia Gustafssons 

(S) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt detta. 

 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna den reviderade verksamhetsplanen för 2015 och skicka till kommunfullmäktige för 

fastställande. 

2. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta bort ordet flykting i skrivelsen innan den 

skickas till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 
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Forts. VON § 72 

 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 73    dnr VON 2014/54 

VON AU § 66   
 

Åtgärdsförslag budgetbalans 2015 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att tilldela vård- och omsorgsnämnden 10, 2 miljoner kronor 

i ramökning för att täcka de volymökningar som har skett inom nämndens område. Vård- och 

omsorgsförvaltningen fick i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden (§ 60) den 26 mars 2015, att till 

nämnden i april redovisa åtgärder för att komma i budgetbalans 2015.  

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för åtgärder för budgetbalans. Medlen är fördelade 

enligt bilaga. 

 

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

redogörelse och förslag till åtgärder för att komma i budgetbalans 2015. 

 

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 godkänna förvaltningens redogörelse och förslag till åtgärder 

för att komma i budgetbalans 2015. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse och förslag till åtgärder för att 

komma i budgetbalans 2015. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef LSS Johan Fritz 

Avdelningschef äldreomsorg Marco Niemelä 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Controller Eva Larsson 
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VON § 74    dnr VON 2015/54 

VON AU § 67  

 

Verksamhetsplan 2016 

 

Skrivelse daterad 27 mars 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Vård- och omsorgsnämnden har inför budgetarbetet upprättat inriktningsmål som är kopplade till 

Åmåls kommuns vision och de strategiska utvecklingsområdena. Vård- och omsorgsnämnden har 

utifrån kommunens vision och kommunfullmäktiges strategiska utvecklingsområden skapat 

inriktningsmål som vård- och omsorgsförvaltningen under året ska bryta ner till mätbara och tidsatta 

mål för hela förvaltningen.  

 

Ett förslag till verksamhetsplan presenteras och förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

antar verksamhetsplanen för år 2016. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för år 

2016. 

 

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 anta verksamhetsplanen för år 2016. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att texten under punkt 1.4.1.3, Näringsliv och arbete, gällande skrivelsen 

erbjudas heltid ska ersättas med ha rätt till heltid. Med denna ändring antas verksamhetsplanen för 

2016. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två olika förslag föreligger: arbetsutskottets förslag och Ewa Arvidssons 

(S) yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandena och konstaterar att vård- och 

omsorgsnämnden beslutat enligt Ewa Arvidssons (S) yrkande. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ändra texten under punkt 1.4.1.3, Näringsliv 

och arbete, gällande skrivelsen erbjudas heltid ska ersättas med ha rätt till heltid. 

2. Anta verksamhetsplanen för år 2016. 

___________________ 
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Forts. VON § 74 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON § 75   dnr VON 2015/56 

VON AU § 68   
 

Driftbudget 2016 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson presenterar ett förslag till driftbudget 2016 och förvaltningen 

föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till driftbudgeten för år 2016. 

 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för 2016. Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats 

275, 9 miljoner kronor, vilket är en ramökning med 1, 1 miljon kronor jämfört med 2015. 

Förändringen avser ett tillskott för LSS-enheten med 900 000 kronor och 240 000 kronor till 

äldreomsorgen som avser trygghetslarm i ordinärt boende. Förvaltningen förväntar sig en satsning på 

äldreomsorgen från riksdag och regering med 1, 3 miljoner kronor, som beslutas i 

budgetpropositionen under våren 2015.  En omfördelning av budgetmedel inom förvaltningen behövs 

för att täcka nya behov.  

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag till driftbudget 

för år 2016 som uppgår till 275,9 miljoner kronor. 

 

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 godkänna förslag till driftbudget för år 2016 som uppgår till 

275,9 miljoner kronor. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2016 som uppgår till 275,9 

miljoner kronor. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON § 76   dnr VON 2015/55 

VON AU § 69 

 

Investeringsbudget 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och 

controller Eva Larsson. 

2. Bilagor inkomna 15 april 2015 från controller Eva Larsson. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson presenterar ett förslag till investeringsbudget 2016. 2016 års 

investeringsbehov uppgår till 2,4 miljoner kronor, se tabell nedan. 

 

 
Verksamhet Investering 2016 Kronor 

Förvaltning och stab IT-investering 400 000  

Inventarier 45 000 

Äldreomsorg Tekniska hjälpmedel 150 000 

Inventarier 1 525 000 

IFO Inventarier 45 000 

LSS Inventarier 245 000 

  2 410 000 

 

Specificerad investeringsbudget, se bilaga 1.  

 

En budgeterad investering över 5 basbelopp ska enligt kommunens investeringspolicy upprättas med 

en redogörelse över investeringsförtjänsten (t.ex. kvalitet, säkerhet, effektivitet och/eller efterfrågan). 

Vård- och omsorgsförvaltningen har två investeringar under 2016 som överstiger 5 basbelopp,  

IT-investering – bilaga 2 och interna larm – bilaga 3. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

investeringsbudget för år 2016 som uppgår till 2, 4 miljoner kronor. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till investeringsbudget för år 2016 som uppgår 

till 2, 4 miljoner kronor. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
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Forts. VON § 76 

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till investeringsbudget för år 2016 som uppgår 

till 2, 4 miljoner kronor. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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VON § 77   dnr VON 2015/42 

VON AU § 70         

 

Remiss – motion om att ta bort delade turer i hemtjänsten 

 

Skrivelse daterad 24 februari 2015 från Tomas Lindström (-) behandlas. 

 

Tomas Lindström (-) har lämnat in en motion om att delade turer ska tas bort i hemtjänsten i Åmåls 

kommun.  

 

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

omsorgsförvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet. En återrapport sker på vård- och 

omsorgsnämndens möte i maj 2015. 

 

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 ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att yttra sig i 

ärendet. En återrapport sker på vård- och omsorgsnämndens möte i maj 2015. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att yttra sig i 

ärendet. En återrapport sker på vård- och omsorgsnämndens möte i maj 2015. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON § 78   dnr VON 2015/43  

VON AU § 71     

 

Remiss – motion om att prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad 24 februari 2015 från Tomas Lindström (-). 

2. Bilaga inkommen 16 mars 2015 från Tomas Lindström (-). 

 

Tomas Lindström (-) har lämnat in en motion om att prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten i 

Åmåls kommun. 

 

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

omsorgsförvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet. En återrapport sker på vård- och 

omsorgsnämndens möte i maj 2015. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet. En 

återrapport sker på vård- och omsorgsnämndens möte i maj 2015. 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet. En 

återrapport sker på vård- och omsorgsnämndens möte i maj 2015. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON §  79   dnr VON 2015/52 

VON AU § 72 
 

Taxor enligt tobaks- och alkohollagen 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse inkommen 30 mars 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

2. Tjänsteskrivelse inkommen 30 mars 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

 

Under 2014 har förändringar skett i handläggningen som gör att kommunernas andel av 

alkoholhandläggartjänsten har förändrats, nu till att innefatta alla Dalslandskommuner. Detta medför 

att verksamheten även under 2015 och 2016 kommer att finansieras av de fem kommunerna 

gemensamt och innebär också att bruttokostnaden för handläggning minskar för Åmåls kommun. 

Kommunerna tar själva in intäkter för ansökan av serveringstillstånd, tillsynsavgift för folköl och 

tobak samt alkoholservering.  

 

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

fastställa oförändrade taxor för 2016 utifrån tobaks- och alkohollagen, enligt alkoholhandläggarens 

förslag. 

 

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 fastställa oförändrade taxor för 2016 

utifrån tobaks- och alkohollagen, enligt alkoholhandläggarens förslag. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa oförändrade taxor för 2016 

utifrån tobaks- och alkohollagen, enligt alkoholhandläggarens förslag. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-04-23 15(22) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON §  80   dnr VON 2015/49 

VON AU § 73      

 

Uppföljningsrapport Samhall AB 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Uppföljningsrapport daterad 23 mars 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

 

Åmåls kommun har ett ansvar att årligen utföra kontroll och uppföljning av de avtalade kraven inom 

ramen för Fritt val av utförare i hemtjänsten. Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör 

för den årliga uppföljningen av Samhall AB annan utförare i hemtjänsten.  

 

Uppföljningen består av granskning av ett urval dokumentationer och journaler, intervjuer med 

personal som genomför insatserna samt med ansvarig personalledare vid Samhall AB Åmål. Tre 

brukare som erhåller serviceinsatser har slumpmässigt valts ut och intervjuats. Granskning av 

akt/journal har skett i ett slumpmässigt urval. Uppföljningen har utförts av biträdande 

förvaltningschef Kenneth Bramberg samt samordnare Ulrika Sundfält vid biståndsenheten. 

 

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

uppföljningsrapport rörande Samhall AB i Åmål 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 lägga redovisad uppföljningsrapport rörande Samhall AB i 

Åmål till handlingarna. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisad uppföljningsrapport rörande Samhall AB i Åmål till 

handlingarna. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

 

Samhall AB 

Esa Yli-Tokola 

Box 319 

662 27 Åmål 
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VON § 81   dnr VON 2014/165  

VON AU § 74      

 

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst, Extramamman & Ugglans hemhjälp 

 
 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

2. Ansökan gällande leverantör av hemtjänst daterad 17 november 2014 från 

Extramamman & Ugglans hemhjälp. 

 

Extramamman & Ugglans hemhjälp AB ansökte om att bli godkänd som leverantör av 

hemtjänst den 18 december 2014. Firmatecknare och personalrepresentant träffade 

förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och samordnare bistånd den 16 februari 

2015. Ansökan avser service och omvårdnadsinsatser. Åmåls kommuns 

förfrågningsunderlag gäller för utförande av serviceinsatser och omvårdnadsinsatser samt 

delegerade sjukvårdsinsatser.  

 

Åmåls kommun har fastställt övergripande kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget. 

Förvaltningen bedömer att Extramamman & Ugglans hemhjälp inte uppfyller de 

kvalitetskrav som kommunen har fastställt och föreslår därmed att ansökan avslås. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå Extramamman & Ugglans 

hemhjälp AB:s ansökan om att bli godkänd som leverantör av hemtjänst med hänvisning till att de 

inte uppfyller alla de krav som anges i förfrågningsunderlaget. 

 

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 avslå Extramamman & Ugglans hemhjälp AB:s ansökan om 

att bli godkänd som leverantör av hemtjänst med hänvisning till att de inte uppfyller alla de krav som 

anges i förfrågningsunderlaget. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden avslår Extramamman & Ugglans hemhjälp AB:s ansökan om att bli 

godkänd som leverantör av hemtjänst med hänvisning till att de inte uppfyller alla de krav som anges i 

förfrågningsunderlaget. 

  

___________________ 

 

Beslut skickas till: 
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Forts. VON § 81 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

 

Extramamman & Ugglans hemhjälp AB 

Soldatängsvägen 12 c 

546 30 Karlsborg 
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VON § 82 

VON AU § 75   
 

Information arbetstyngdsmätning IFO 

 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten, informerar om den årliga arbetstyngdsmätning som gjorts på 

IFO. Den görs var sjätte vecka och visar hur arbetsbelastningen är bland socialsekreterarna på IFO.  

______________________ 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska ge vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppgift att ge förslag på åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos socialsekreterarna på IFO. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och konstaterar att vård- och omsorgsnämnden har 

beslutat enligt detta. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppgift att komma med förslag på 

åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos socialsekreterarna på IFO. 

______________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 
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VON § 83 

 

Information från personligt ombud Tore Andersson 

 

Tore Andersson informerar om sitt arbete som personligt ombud i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och 

Åmål. 

 

Personligt ombud fungerar som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Bengtsfors, 

Dals-Ed, Mellerud och Åmål har gemensam tillgång till ett personligt ombud som ska ge stöd och 

hjälp till personer som har det svårt i sitt dagliga liv. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
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VON § 84   

 

Information/meddelanden 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att Familjecentralen i Åmål bjudit vård- och 

omsorgsnämndens ledamöter till öppet hus torsdagen den 23 april klockan 13, med anledning 

av Familjecentralens 10-årsjubileum. 

 

 Ewa Arvidsson (S) rapporterar från nätverksmötet för ordföranden i socialnämnder i Fyrbodal 

den 16 april. 

 

 Ewa Arvidsson (S) rapporterar från Länsstyrelsens tillsynsbesök gällande 

alkoholhandläggningsärenden. Ordförande Ewa Arvidsson (S), förvaltningschef Gunnar 

Erlandsson, nämndsekreterare Maria Kumm och alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

träffade Länsstyrelsen Västra Götaland den 22 april 2015. 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om att huvudskyddsombudet på 

Åmålsgården har gjort en anmälan enligt 6 kap 6 § arbetsmiljölagen gällande för lite 

vårdpersonal på helger. Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att förstärka med mer 

personal på helgerna på Åmålsgården. 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för arbetet med att hantera sjukfrånvaron i 

hemtjänsten. En av planerade åtgärder är att det ska bli obligatoriska APT-möten var fjärde 

vecka.  

 

 Nämndsekreterare Maria Kumm informerar om ett pågående förändringsarbete på 

kanslienheten där Åmåls kommun ska införa digital nämnd. Planen är att arbetet ska vara helt 

genomfört i januari 2016.   

 

______________________ 
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VON § 85 
 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

 

1. Delegationsbeslut daterat 30 mars 2015 gällande tillsättning av två visstidsanställningar som 

omvårdare 85 %. 

2. Delegationsbeslut för perioden 1 mars till 31 mars 2015 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson, bilaga 40. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

___________________ 
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VON § 86 
 

Rapportering av domar 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt från den 1 april 2015 gällande särskilt förordnad vårdnadshavare. 

 

Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg från den 20 april 2015 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, 

SoL.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

__________________ 

 


