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VON §  92 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Dagens föredragningslista fastställs. Från mötet förs två olika protokoll: offentligt protokoll och 

sekretessbelagt protokoll.  

_____________________
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VON §  93   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per april månad 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2015 från controller Eva Larsson och förvaltningschef 

Gunnar Erlandsson. 

2. Skrivelse inkommen 20 maj 2015 från controller Eva Larsson. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för ekonomiprognosen för april månad. Efter fyra 

månader visar förvaltningen ett underskott med cirka 1 850 000 kronor men förvaltningen ser att 

sjukfrånvaron och trycket på verksamheterna har minskat under april månad. 

Gunnar Erlandsson redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet samt 

informerar om sjukfrånvaron bland personalen i förvaltningen under mars 2015. 

 

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

redovisning samt förslag till åtgärder för att nå budgetbalans 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 beslutar att godkänna förvaltningens redovisning samt förslag till 

åtgärder för att nå budgetbalans 2015. 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 94    dnr VON 2015/44 

VON AU § 89     
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Örnäsrestaurangen 

 

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson föredrar ärendet. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Martin Nord AB den 17 mars 2015. 

Ansökan har kompletterats under handläggningens gång och är nu komplett. Sökande driver en 

campinganläggning i Säffle kommun och har också genomgått kunskapsprov i Säffle för 

stadigvarande serveringstillstånd. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Martin Nord AB, orgnr 

556619-7496  stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i Örnäsrestaurangen, Örnäs Camping, Åmål  enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen. 

 
Servering får ske årligen under tiden 1 april till 1 oktober, under serveringstiden kl. 11.00 – 01.00 i 

Örnäsrestaurangens lokaler samt på uteserveringen enligt 8 kap 2§ alkohollagen. 

 

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 bevilja Martin Nord AB, orgnr 556619-7496, stadigvarande 

tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i 

Örnäsrestaurangen, Örnäs camping, Åmål, enligt 8 kap 2§ alkohollagen. 

 

Servering får ske årligen under tiden 1 april till 1 oktober, under serveringstiden kl. 11.00 – 01.00 i 

Örnäsrestaurangens lokaler samt på uteserveringen enligt 8 kap 2§ alkohollagen. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Martin Nord AB, orgnr 556619-7496, stadigvarande 

tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i 

Örnäsrestaurangen, Örnäs camping, Åmål, enligt 8 kap 2§ alkohollagen. 

 

Servering får ske årligen under tiden 1 april till 1 oktober, under serveringstiden kl. 11.00 – 01.00 i 

Örnäsrestaurangens lokaler samt på uteserveringen enligt 8 kap 2§ alkohollagen. 

__________________ 
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Forts. VON § 94  

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON §  95   dnr VON 2015/33 

  

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Strandcafét 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson  behandlas. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Paula Sädbom den 17 februari 2015. 

Ansökan har kompletterats under handläggningens gång och är nu komplett. Företagets finansiering 

har säkerställts och kontrollerats. Paula Sädbom har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen 

med godkänt resultat. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beviljar Paula Sädbom 

orgnr 890220-5643 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i Strandcaféet, Strandgatan 3, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Servering får ske året runt, under serveringstiden kl 11.00–01.00 i Strandcaféets lokaler samt i 

trädgården enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beviljar Paula Sädbom orgnr 890220-5643 

stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till 

allmänheten i Strandcaféet, Strandgatan 3, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Servering får ske året runt, under serveringstiden kl 11.00–01.00 i Strandcaféets lokaler samt i 

trädgården enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 96     dnr VON 2015/62 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Brukets godaste 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Brukets Godaste ekonomisk förening orgnr 

769623-2078 den 13 april 2015. Ansökan avser servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 

samt spritdrycker till allmänheten året runt. Serveringstid är mellan klockan 11.00–01.00 i Not Quite 

Café, trädgård och i Oceanhuset, Fabriksvägen 2, Fengersfors.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Brukets Godaste ek förening orgnr 

769623-2078 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i Not Quite Café, trädgård och Oceanhuset, Fengersfors.   

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Brukets Godaste ek förening orgnr 769623-2078 stadigvarande 

tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Not 

Quite Café, trädgård och Oceanhuset, Fengersfors.  Servering får ske årligen mellan klockan 11.00–

01.00 enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
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VON § 97   dnr VON 2015/62 

  

Ansökan om gemensamt stadigvarande serveringstillstånd Not Quite café och Brukets godaste 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från de båda ekonomiska föreningarna Not 

Quite och Brukets Godaste att ha ett gemensamt serveringstillstånd för trädgården, Oceanhallen och 

Not Quite Café. För att kunna få ett gemensamt serveringstillstånd har Brukets Godaste varit tvungen 

att ansöka om ett eget stadigvarande serveringstillstånd, vilket har inkommit till kommunen den 13 

april 2015 och behandlas i VON § 96. 

 

De båda företagen som ligger på fabriksområdet i Fengersfors har prövats när det gäller finansiering 

och skatter. Flera av ägarna i de båda företagen har engagemang i andra företag, främst enskilda 

firmor. Ingen av dessa företag har några registrerade skatteskulder. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Not Quite Ek förening orgnr 

769607-9065 och Brukets Godaste Ek förening gemensamt serveringstillstånd att få servera starköl, 

vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Not Quite Café, trädgård och i 

Oceanhallen, Fengersfors enligt 8 kap 14 § alkohollagen. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Not Quite Ek förening orgnr 769607-9065 och Brukets Godaste 

Ek förening orgnr 769623-2078 gemensamt serveringstillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst 

alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Not Quite Café, trädgård och i Oceanhallen, 

Fengersfors enligt 8 kap 14 § alkohollagen. Beviljad serveringstid är alla dagar mellan klockan 

11.00–01.00 inom trädgården och i de ovan nämnda lokalerna, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON §  98   dnr VON 2015/73 

 

Svar till Länsstyrelsen gällande tillsynsbesök handläggning enligt alkohol- och tobakslagen 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Länsstyrelsen gjorde den 22 april 2015 verksamhetstillsyn i Åmåls kommun gällande handläggning 

enligt alkohol- och tobakslagen. 

 

Åmåls kommun har besvarat en enkät som utsänts från Länsstyrelsen som sedan legat till grund för 

verksamhetsbesöket. Länsstyrelsens handläggare har sedan genomfört aktgranskning i Färgelanda hos 

handläggaren, i det arbetsmaterial som finns där.  Originalhandlingar med bilagor och tjänsteskrivelse 

finns i diariet på stadshuset i Åmål. 

 

Länsstyrelsen påpekade bland annat brister i att föra anteckningar i samtliga ärenden som avser 

tobakslagen och alkohollagen. Handläggaren ombeds i fortsättningen även redogöra för om 

bolagstämmoprotokoll, prövning av närstående affärsverksamhet och dispositionsrätt till 

uteserveringar kontrollerats. Även en mer fördjupad granskning av finansieringen av 

verksamhetsköpet ska finnas med i tjänsteskrivelserna. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger handläggaren i uppdrag att åtgärda de 

redovisade brister som uppkom vid Länsstyrelsens verksamhetstillsyn.  

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger alkoholhandläggare Yvonne Pettersson i uppdrag att åtgärda de 

redovisade brister som uppkom vid Länsstyrelsens verksamhetstillsyn. 

 ___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 99   dnr VON 2015/42   

VON AU § 90 

 

Motion – Ta bort delade turer i hemtjänsten 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Yttrande daterat 24 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

3. Motion daterad 24 februari 2015 från Tomas Lindström (-) 

 

Tomas Lindström (-) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om yrkande på att Åmåls 

kommun, hemvård, ska ta bort så kallade delade turer i schemaplaneringen. 

 

Förvaltningen anser att det inte är möjligt att utifrån rådande budget helt avskaffa delade turer i 

hemvården. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avslår Tomas Lindströms motion om att ta bort 

delade turer i hemvården med motiveringen att det inte är möjligt utifrån rådande budget. Kommande 

arbete med önskad sysselsättning och schemaläggning kan dock komma att bidra till att minska på 

antalet delade turer.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen från Tomas Lindström (-) att Åmåls kommun, hemvård, ska ta 

bort delade turer i schemaläggningen för personal. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen från Tomas Lindström (-) att Åmåls kommun, hemvård, ska ta bort delade turer i 

schemaläggningen för personal. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen från Tomas Lindström (-) att Åmåls kommun, hemvård, ska ta bort delade turer i 

schemaläggningen för personal. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 100   dnr VON 2015/43 

VON AU § 91         

 

Motion – prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten i Åmåls kommun  

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Yttrande daterat 24 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

3. Motion daterad 24 februari 2015 från Tomas Lindström (-) 

 

Tomas Lindström (-) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om yrkande att Åmåls kommun 

ska prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten.  

 

Förvaltningen anser att det inte är möjligt att både införa heltid och samtidigt genomföra sex timmars 

arbetsdag för sina anställda i hemtjänsten. Förvaltningen föreslår därför nämnden att avslå Tomas 

Lindströms (-) motion om sex timmars arbetsdag i hemtjänsten, med motiveringen att det i dagsläget 

inte är möjligt att genomföra sex timmars arbetsdag eftersom heltid ska införas i hemtjänsten. 

 

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

avslå Tomas Lindströms (-) motion om sex timmars arbetsdag i hemtjänsten, med motiveringen att 

det i dagsläget inte är möjligt att genomföra sex timmars arbetsdag eftersom heltid ska införas i 

hemtjänsten. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen från Tomas Lindström (-) att Åmåls kommun ska 

prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten avslås. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen från Tomas Lindström (-) att Åmåls kommun ska prova sex timmars arbetsdag i 

hemtjänsten avslås. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 101   dnr VON 2015/82  

VON AU § 92     

 
Projektplan Samhall AB gällande inköp 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Projektavtal inkommet 28 april 2015 mellan Samhall AB och Åmåls kommun. 

 

Samhall AB har visat intresse att sköta hanteringen av dagligvaruinköp i hemtjänsten och på sikt 

eventuellt utöka sin verksamhet. Ett två år långt samarbetsprojekt mellan Åmåls kommun och 

Samhall AB skulle kunna ge förutsättningar för ett övertagande av vissa arbetsuppgifter som idag 

utförs av hemtjänstens personal.  

 

Försöksverksamheten innebär att Samhall AB får i uppdrag att sköta hanteringen av dagligvaror till 

personer i hemtjänsten i Åmåls kommun. Omfattning är cirka 110–150 vårdtagare som har beslut om 

denna insats och innefattar beställning, i ordningsställande av varor i affär, betalning från vårdtagare 

till affär samt uppackning av dagligvaror hos vårdtagaren. Undantaget är Fengersfors-området som 

har ett avtal med en livsmedelsaffär i närområdet, LOV-avtalet med Samhall AB samt till personer 

med utredd demenssjukdom som har hemtjänstinsatser.    
 

Parterna är överens om att starta ett projektsamarbete under två år med start 1 september 2015. I god 

tid före projekttidens utgång ska en utvärdering genomföras av båda parter. Därefter tar vård- och 

omsorgsnämnden ställning till om tjänsterna fortsättningsvis ska upphandlas enligt LOU eller 

bedrivas i egen regi. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att i en försöksverksamhet låta 

Samhall AB sköta hantering av inköp av dagligvaror till personer med hemtjänstbeslut. 

Försöksverksamheten beräknas starta 1 september 2015 och pågå i två år. Driftstarten sker 1 

september 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 i en försöksverksamhet låta Samhall AB sköta hantering av 

inköp av dagligvaror till personer med hemtjänstbeslut. Undantaget är Fengersfors-området som har 

ett avtal med en livsmedelsaffär i närområdet, LOV-avtalet med Samhall AB samt till personer med 

utredd demenssjukdom som har hemtjänstinsatser. Försöksverksamheten beräknas starta 1 september 

2015 och pågå i två år. Driftstarten sker 1 september 2015. 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar bifall till förslaget. 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-28 13(29) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts. § 101 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i en försöksverksamhet låta Samhall AB sköta hantering av 

inköp av dagligvaror till personer med hemtjänstbeslut. Undantaget är Fengersfors-området som har 

ett avtal med en livsmedelsaffär i närområdet, LOV-avtalet med Samhall AB samt till personer med 

utredd demenssjukdom som har hemtjänstinsatser. Försöksverksamheten beräknas starta 1 september 

2015 och pågå i två år. Driftstarten sker 1 september 2015. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg
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VON § 102   dnr VON 2015/83 

VON AU § 93 
 

Programförklaring demenscentrum i Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas:  

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Tjänsteförslag daterat 22 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

3. Bilagor inkomna 7 maj 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

Våren 2012 gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen ett 

effektiviseringsuppdrag i syfte att samordna vården för personer med demenssjukdom. Syftet var att 

säkerställa bemanning, kompetens och kostnadseffektivitet i en samlad boendeform för personer med 

demenssjukdom, en grupp som ökar i antal i Åmåls kommun. 

 

I utredningen föreslår förvaltningen att Ekbacken ska genomgå en om- och tillbyggnation för att 

kunna ha förutsättningen att bli ett demenscentrum. Sörgården 2 kan användas under ombyggnad av 

Ekbacken som ersättningsbostad. Det är möjligt att inom befintlig ram skapa fler demensplatser med 

högre täthet som följd under förutsättning att utlovade statliga medel får användas till att förstärka 

tätheten inom demensboendena. Det totala antalet platser kommer dock att minska mot nuvarande 

platsantal.  

 

Kostnaden för om- och tillbyggnaden av Ekbacken beräknas till cirka 30 miljoner kronor. Det ger en 

hyreshöjning med cirka 300 000 kronor per år och finansieras inom ramen för demenscentrum. 

 

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

 

1. Godkänna förslaget till ny inriktning för demensvården i Åmåls kommun. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna uppdrag från Hemsö att projektera och 

bygga om Ekbacken enligt programförklaringen. 

3. Godkänna och ge ordföranden i uppdrag att underteckna ett hyresavtal på 25 år för lokalerna 

på Ekbacken (Ekbackens äldreboende och korttidsverksamhet) när ombyggnaden är klar. 

  

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. Godkänna förslaget till ny inriktning för demensvården i Åmåls kommun. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna uppdrag från Hemsö att projektera och 

bygga om Ekbacken enligt programförklaringen. 

3. Godkänna och ge ordföranden i uppdrag att underteckna ett hyresavtal på 25 år för lokalerna 

på Ekbacken (Ekbackens äldreboende och korttidsverksamhet) när ombyggnaden är klar. 

_________________ 
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Forts. VON § 102 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna förslaget till ny inriktning för demensvården i Åmåls kommun. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna uppdrag från Hemsö att projektera och 

bygga om Ekbacken enligt programförklaringen. 

3. Godkänna och ge ordföranden i uppdrag att underteckna ett hyresavtal på 25 år för lokalerna 

på Ekbacken (Ekbackens äldreboende och korttidsverksamhet) när ombyggnaden är klar. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

Enhetschef Ekbacken Gunnar Wigstrand 

Enhetschef Illern Christina Nilsson 

Enhetschef Solsäter Kajsa Ankargren
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VON § 103     

VON AU § 94      

 

Information gällande vårpropositionen 2015 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om vårpropositionen för 2015 och vad den 

innebär för vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun.  

 

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 noterar informationen. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

____________________ 
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VON § 104   dnr VON 2014/82  

VON AU § 95      

 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Kopia från protokoll daterad 19 mars 2015 från direktionsmöte. 

3. Samarbetsavtal inkommet den 21 april 2015 från VästKom. 

4. Missiv angående samarbetsavtal daterat 9 mars 2015 från VästKom. 

 

I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av avtal som reglerar hälso-och sjukvårdsansvaret 

mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsavtalet) 

och Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Det nya avtalet för hjälpmedelsförsörjningen 

innebär, till skillnad från tidigare upphandlat avtal, att kostnaderna utgår från självkostnadsprincipen. 

Avtalet reglerar Västra Götalandsregionens ansvar tillsammans med Åmåls kommun att bedriva 

försörjning av personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och 

information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus. 

 

En ny prismodell har utvecklats där vårdgivarna betalar som tidigare utifrån hälso- och 

sjukvårdsansvaret enligt gällande avtal. Det nya är att vårdgivarna tar ett gemensamt ansvar för 

verksamhetens resultat och hjälpmedelscentralen tydliggörs som en egen resultatenhet. 

 

Den 13 februari 2015 beslutade det gemensamma politiska samrådsorganet att rekommendera 

VästKoms styrelse att i sin tur föreslå länets kommuner att ställa sig bakom förslaget till 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel samt teckna avtal med Västra 

Götalandsregionen enligt förslaget. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag 

till samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen under perioden 1 oktober 2015 till 30 september 

2017.  

 

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 ställa sig bakom upprättat förslag till samarbetsavtal med 

Västra Götalandsregionen under perioden 1 oktober 2015 till 30 september 2017. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till samarbetsavtal med 

Västra Götalandsregionen under perioden 1 oktober 2015 till 30 september 2017.   
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Forts. VON § 104 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Västra Götalandsregionen via Samordningsfunktionen för hjälpmedel 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

MAS Anna-Karin Lindblom 

Enhetschef hemsjukvård Susanna Höjdén 
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VON § 105   dnr VON 2015/84 

VON AU § 96   
 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2014 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 24 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och 

biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Skrivelse daterad 27 mars 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom. 

 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren ett ansvar att bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska 

också upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse innehållande patientsäkerhetsarbete under det gångna 

året, vidtagna åtgärder samt vilka resultat som uppnåtts.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom redogör för den årliga patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen för 2014. I årets patientsäkerhets och kvalitetsberättelse har följande 

förbättringsområden identifierats: 

a) Säkerställa att förhandsbedömning i barn/ungdomsärenden sker i föreskriven tid. 

b) Uteblivna insatser i hemvården/avvikelser läkemedelshantering. 

c) Bristande personalkontinuitet i hemvården. 

d) Genomförandeplaner för alla brukare. 

 

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

patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2014 och lägga den till handlingarna. Nämnden har för 

avsikt att särskilt följa vidtagna åtgärder gällande identifierade förbättringsområden. 

 

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 gällande patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen 2014 och lägga den till handlingarna. Nämnden har för avsikt att särskilt följa 

vidtagna åtgärder gällande identifierade förbättringsområden. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen gällande patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen 2014 och lägga den till handlingarna. Nämnden har för avsikt att särskilt följa 

vidtagna åtgärder gällande identifierade förbättringsområden. 
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___________________ 

 

Forts. VON § 105 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

MAS Anna-Karin Lindblom 
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VON §  106   dnr VON 2015/85 

VON AU § 98 

 

LOV - Lagen om valfrihetssystem, fastställande av timpris 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2015 från controller Eva Larsson behandlas. 

 

Fritt val av utförare i hemtjänsten infördes i Åmåls kommun år 2010. Timpriset uppdaterades senast  

1 maj 2014, därför föreligger ny beräkning av timpriset från 1 maj 2015. Timpriset är uppräknat med 

den budgeterade ökningen av verksamhetsmedel samt löneökningar 2015. Som exempel är timpriset 

för service, extern utförare höjt med 11 kronor jämfört med 2014. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden fastställer timpris för externa 

utförare i hemtjänsten från 1 maj 2015 att vara: 

 

För omvårdnad 

Extern utförare, momskompensation 2%, timpris kr    368,00 

Extern utförare, momskompensation 2%, inkl landsbygdstillägg,  timpris kr   437,00 

 

För service 

Extern utförare, ej momskompensation      319,00 

Extern utförare, inkl landsbygdstillägg, ej momskompensation   377,00 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa timpris för externa 

utförare i hemtjänsten från 1 maj 2015 enligt förvaltningens förslag. 

 

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 timpris för externa utförare i hemtjänsten från 1 maj 

2015 att vara: 

 

För omvårdnad 

Extern utförare, momskompensation 2%, timpris kr    368,00 

Extern utförare, momskompensation 2%, inkl landsbygdstillägg,  timpris kr   437,00 

 

För service 

Extern utförare, ej momskompensation      319,00 

Extern utförare, inkl landsbygdstillägg, ej momskompensation   377,00 
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Forts. § 106 
___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa timpris för externa utförare i hemtjänsten från 1 maj 

2015 enligt arbetsutskottets förslag. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Samhall AB 

Esa Yli-Tokola 

Box 319 

662 27 Åmål 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 107   

 

Information biståndshandläggning SoL och LSS 

 

LSS-handläggare Malin Karlsson och biståndshandläggare Ulrika Sundfält informerar om sin 

verksamhet gällande biståndsbedömning inom socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd till 

vissa funktionshindrade (LSS). 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

______________________ 
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VON § 108     

VON AU § 97 

 

Information från projektgruppen införa rätt till heltid i vård- och omsorgsförvaltningen i 

Åmåls kommun 

 
Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om arbetet i projektgruppen 

som ska arbeta med att införa rätt till heltid i vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls 

kommun. En styrgrupp ska bildas och en projektledare ska anställas före sommaren.  

 

År 2017 beräknas samtliga anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen ha rätt till 

heltid i sin anställning med valmöjlighet att gå ner i tid. 

 

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 noterar informationen. 

________________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

_______________________ 
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VON § 109 
 

Diskussion gällande VON:s medverkan i USD 
 

Diskussion förs gällande Åmåls fortsatta deltagande i USD (Utveckling socialtjänst Dalsland).  

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att ärendet bereds i arbetsutskottet och tas upp som beslutsärende i vård- 

och omsorgsnämnden. 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Ärendet bereds i arbetsutskottet och tas upp som beslutsärende i vård- och omsorgsnämnden. 

___________________ 
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VON § 110 
 

Information sommarsituation i NU-vården 
 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om läget inom NU-sjukvården inför kommande 

sommar då NU-sjukvården drar ner sin verksamhet från midsommar till 20 augusti. Åmåls kommun 

kommer att ha regelbundna telefonmöten med övriga Dalslandskommuner, för att därefter ha kontakt 

med NU-sjukvården för att ha kontroll över situationen. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden följer läget. 

 

______________________
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VON § 111 
 

Information/meddelanden 

 

Inget ytterligare att informera.
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VON § 112 

 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

 

1. Delegationsbeslut inkommet den 5 maj 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson för 

perioden 1-30 april 2014 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen. 

2. Delegationsbeslut daterat den 4 maj 2015 från enhetschef Birgitta Lundahl gällande 

tillsättning av tre visstidsanställningar som omvårdare 85 %. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

___________________ 
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VON § 113 
 

Rapportering av domar 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt från den 27 april 2015 gällande brott enligt brottsbalken. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

__________________ 

 


