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VON § 115  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Följande ärenden läggs till dagens föredragningslista: 

 

 Information Lex Sarah-anmälan, Illern 

 Underrättelse från IVO gällande tillsyn av socialnämnden i Åmål 

 Gemensam myndighetsutövning med Bengtsfors, Dals-Ed och Mellerud gällande 

ensamkommande 

 

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

protokoll och sekretessbelagt protokoll.  

_____________________
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VON §  116   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per maj 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 maj månad.  

De olika verksamheterna och enheterna ligger kostnadsmässigt i linje med budget för nämnda period 

förutom hemtjänsten som fått volymökningar under början av året jämfört med budget. Under maj 

månad har dock volymerna minskat med ca 130 timmar jämfört med april månad. En ökad 

effektivisering samt de åtgärder som tidigare har vidtagits har nu börjat ge resultat. 

Gunnar Erlandsson redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet samt 

informerar om sjukfrånvaron och övertiden bland personalen i förvaltningen under april 2015. 

 

Förslag ges att till nämnden bjuda in gruppledare Maria Bertilsson för att informera om arbetet med 

schemaläggning i hemtjänsten. 

 

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

 

1. Godkänna förvaltningens redogörelse för nämndens prognos för maj månad 2015.  

2. Bjuda in gruppledare Maria Bertilsson till vård- och omsorgsnämndens möte under hösten 

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: 

 

1. Godkänna förvaltningens redogörelse för nämndens prognos för maj månad 2015.  

2. Bjuda in gruppledare Maria Bertilsson till vård- och omsorgsnämndens möte under hösten 

2015. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 117    dnr VON 2015/86 

VON AU § 122     
 

Remiss – För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Remissvar daterat 6 maj 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

3. Utdrag ur remiss SOU 2013:15. 

 

Åmåls kommun är en av flera remissinstanser som fått i uppdrag att svara på remissen För framtidens 

hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).  

 

Förvaltningen anser att Åmåls kommun inte har något att invända mot utredningens förslag och ställer 

sig helt bakom det betänkande som har överlämnats till regeringen. 

 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 

yttrande till regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, gällande betänkande för framtidens hälsa – 

en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).  

 

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 förvaltningens yttrande till 

regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, gällande betänkande för framtidens hälsa – en ny 

läkarutbildning (SOU 2013:15).  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande till 

regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, gällande betänkande för framtidens hälsa – en ny 

läkarutbildning (SOU 2013:15).  

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 118   dnr VON 2015/90   

VON AU § 123    

  

Samverkansplan barn och unga 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och 

förvaltningschef Catrin Eriksson behandlas. 

 

Inom ramen för samverkansprojektet Inga barn ska falla mellan stolarna i Åmåls kommun – 

samverkan skola, socialtjänst och externa intressenter, upprättades en Samverkansplan skola, 

socialtjänst och externa intressenter (BUN § 119 dnr 2011/104 och VON § 124 dnr 2011/214).  

 

Hösten 2014 konstaterades att samverkansplanen var i behov av en revidering utifrån förändrad 

lagstiftning och förändrade förutsättningar. En utredning/revidering tillsattes av förvaltningscheferna 

för barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.  

 

Arbetet resulterade i förslag till en digitaliserad plan för barn och ungdomar i Åmåls kommun. Den 

vänder sig till personal, politiker, vårdnadshavare, barn/ungdomar och övriga intresserade.  

 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta den reviderade barn- och 

ungdomsplanen att gälla vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun samt att förvaltningen 

presentererar den reviderade planen på kommunfullmäktiges sammanträde, förslagsvis i augusti 2015. 

 

Detta beslut ersätter beslut kring Samverkansplan skola, socialtjänst och externa intressenter. 

 

Vidare att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att vid behov/kontinuerligt uppdatera barn- 

och ungdomsplanen, adress: http://www.amal.se/barn-utbildning/barn-och-ungdomsplan/ 

 

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 den reviderade barn- och ungdomsplanen att gälla i 

vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun.  

 

Detta beslut ersätter beslut kring Samverkansplan skola, socialtjänst och externa intressenter.  

 

Vidare att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att vid behov/kontinuerligt uppdatera barn- 

och ungdomsplanen, adress: http://www.amal.se/barn-utbildning/barn-och-ungdomsplan/ 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta den reviderade barn- och ungdomsplanen att gälla i 

vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun.  

 

http://www.amal.se/barn-utbildning/barn-och-ungdomsplan/
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Forts. § 118 

 

Detta beslut ersätter beslut kring Samverkansplan skola, socialtjänst och externa intressenter.  

 

Vidare att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att vid behov/kontinuerligt uppdatera barn- 

och ungdomsplanen, adress: http://www.amal.se/barn-utbildning/barn-och-ungdomsplan/ 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

http://www.amal.se/barn-utbildning/barn-och-ungdomsplan/
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VON § 119   dnr VON 2015/75 

VON AU § 124       

 

Arbetstyngdsmätning IFO 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad 28 maj 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och avdelningschef 

IFO Berith Sletten. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och 

avdelningschef IFO Berith Sletten. 

3. Skrivelse daterad 11 maj 2015 från Socialdepartementet. 

4. Bilagor daterade 12 maj 2015. 

 

Antalet orosanmälningar har det senaste året ökat i hela riket och även i Åmål. Under perioden 1 

januari till den 11 maj 2015 har totalt 68 orosanmälningar inkommit. Under motsvarande period 2014 

inkom 39 orosanmälningar. En förhandsbedömning ska alltid göras inom 14 dagar för varje anmälan.  

Av de totalt 68 förhandsbedömningar som genomförts har 36 lett till utredning. Barnavårdsutredning 

ska göras inom fyra månader. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en inspektion och granskat bland annat 

handläggningstider för utredningar på IFO i Åmål. IVO påpekar att Åmåls kommun inte håller den 

lagstadgade tiden, det vill säga 14 dagar för förhandsbedömning, fyra månader för 

barnavårdsutredning.  

 

En arbetstyngdsmätning har gjorts som visar att antalet årsarbetare är alldeles för lågt i förhållande till 

arbetstyngden. Mätningen visar en brist på cirka två årsarbetare. Med en sådan arbetsbelastning kan 

inte rättsäkerheten garanteras. 

 

IVO kommer sannolikt att begära en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna i Åmål. 

Förvaltningen ser ingen möjlighet med nuvarande budgetram att komma till rätta med bristerna utan 

budgettillskott, utan föreslår nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad ram för att 

anställa två socialsekreterare 2015 och 2016. 

 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Notera informationen om den arbetsbelastning som finns inom IFO. 

2. Återremittera ärendet i avvaktan på utredning om ansökan om att ta del av fonderade 

migrationsmedel för en årsarbetare samt att i samband med detaljbudget 2016 se över 

budgeten. 

 

 

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: 
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Forts. § 119 

 

1. Notera informationen om den arbetsbelastning som finns inom IFO. 

2. Återremittera ärendet i avvaktan på utredning om ansökan om att ta del av fonderade 

migrationsmedel för en årsarbetare samt att i samband med detaljbudget 2016 se över 

budgeten. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen att fonderade medel har avsatts för att täcka 

behovet av förstärkning inom IFO under 2015-2016. Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 
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VON § 120   dnr VON 2015/75 

VON AU § 124    

 

Underrättelse från IVO gällande tillsyn av socialnämnden i Åmål 
 

Skrivelse daterad 11 juni 2015 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, behandlas. 

 

Inspektionen för vård och omsorg har inlett tillsyn av socialnämnden i Åmål. Fokus för tillsynen är 

socialtjänstens utredningar och förhandsbedömningar som gäller barn och unga. En inspektion 

gjordes på IFO i Åmål den 5 maj 2015. Åmåls kommun har möjlighet att yttra sig innan IVO beslutar 

i ärendet.   

 

Eventuellt yttrande ska ha kommit in till IVO senast den 30 augusti 2015.  

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inkomma 

med yttrande till IVO. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inkomma med yttrande till IVO. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 
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VON §  121    

VON AU § 124    

 

Gemensam myndighetsutövning med Bengtsfors, Dals-Ed och Mellerud gällande 

ensamkommande 
 

Som ett led i den verksamhetstillsyn som gjorts hos IFO i Åmål diskuteras om handläggning 

myndighetsutövning för ensamkommande kan utföras gemensamt för flera kommuner och att 

Bengtsfors är ansvarande kommun. På så sätt kan Åmåls kommun avsätta mer resurser till ärenden 

gällande barn och familj, där det i nuläget råder brist på socialsekreterare, vilket IVO påpekar i sin 

granskning.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att komma med ett tjänsteförslag att ingå 

avtal med Bengtsfors kommun gällande myndighetsutövning ensamkommande. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komma med ett tjänsteförslag att ingå 

avtal med Bengtsfors kommun gällande myndighetsutövning ensamkommande.  

 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 
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VON § 122    dnr VON 2014/150 

VON AU § 125  

 

Förlängning av samverkansavtal, ungdomsmottagning 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2015 från avdelningschef Leena Ekberg, Västra 

Götalandsregionen. 

 

Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och 

sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ungdomsmottagningen ska 

främja en god fysisk och psykisk hälsa samt stärka, stödja och motivera ungdomar i övergången 

mellan ungdom och vuxenliv. Verksamheten vänder sig till ungdomar till och med 24 år. 

Syftet med avtalet är att reglera samverkan av ungdomsmottagning i Åmåls kommun. Avtalet ska 

tydliggöra samarbetets omfattning och former samt Åmåls kommuns och Norra hälso- och 

sjukvårdsnämndens ansvar. Avtalet syftar även till att ta tillvara på möjliga samverkansfördelar.  

Verksamheten vid ungdomsmottagningen i Åmål samfinansieras av regionen och kommunen. 

Verksamheten ersätts med 884 700 kronor från regionen och 167 556 kronor från kommunen. 

Ersättningen från kommunen avser 2016 och ska uppräknas.  

 

Vid förlängning av avtalet justeras ersättningen årsvis med regionindex.  

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna förslag till förlängning av avtal 2016 avseende ungdomsmottagning i Åmål mellan 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls kommun. 

2. Uppdra åt ordföranden i nämnden att teckna avtal för 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: 

 

1. Godkänna förslag till förlängning av avtal 2016 avseende ungdomsmottagning i Åmål mellan 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls kommun. 

2. Uppdra åt ordförande i nämnden att teckna avtal för 2016. 
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Forts. § 122 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna förslag till förlängning av avtal 2016 avseende ungdomsmottagning i Åmål mellan 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls kommun. 

2. Uppdra åt ordförande i nämnden att teckna avtal för 2016. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Uddevalla 

Regionens hus 

405 44 Göteborg 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 
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VON §  123   dnr VON 2015/27 

VON AU § 126          
 

Delrapport internkontrollplan januari – maj 2015 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för uppföljningen av intern kontroll för perioden januari 

till maj 2015. Internkontrollplanen omfattar åtta områden under 2015. Resultatet av dessa 

uppföljningar visar att rutiner håller på att utvecklas på flera områden. När det gäller rutiner för 

egenkontroll av matdistribution i ordinärt boende pågår ett arbete att omarbeta gällande rutin. 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden lägger rapporten 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 lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 ___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

 

 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-18 14(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 124   dnr VON 2015/93   

 

Redovisning av registrerade synpunkter januari – juni 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

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

2. Skrivelse synpunktshantering inkommen den 8 juni 2015 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för synpunktshanteringen och varje enskild 

chef har ett ansvar utifrån gällande rutiner. Avsikten med synpunktshanteringen är att ta vara på 

synpunkterna och att dessa leder till en kvalitetsförbättring i de delar där brister uppmärksammats. 

Synpunktshanteringen ingår även i förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för de synpunkter som kommit in till vård- 

och omsorgsförvaltningen under första halvåret 2015. Totalt är det nio stycken synpunkter under 

perioden. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

_________________ 

 

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 noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  125   dnr VON 2015/92 

VON AU § 127          

 

Uppsägning av samverkansavtal USD 

 
Dalslandskommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud, Åmål och Färgelanda formaliserade 2002 ett 

samverkansavtal. Ambitionen var att starta gemensamma projekt eller verksamheter som minskade 

kostnaderna för en kommun att driva, och som alla kommunerna i Dalsland hade behov av.  

 

Flera projekt har övergått i drift där någon av kommunerna har haft eller har arbetsgivaransvar, t ex 

personligt ombud, alkoholhandläggning handläggarteam LSS, familjerätt och familjehem o s v. Det 

har varit lyckade verksamheter som det har samverkats om. 

  

I takt med att Fyrbodalkommunernas samverkansorgan och andra samverkande funktioner har 

utvecklats har betydelsen av USD minskat. 2012 valde Färgelanda att dra sig ur Dalslandssamarbetet 

då man ansåg att deras behov inte kunde tillgodoses i USD.  

 

Idag har samverkansformerna i Fyrbodals kommunalförbund, samt med hälso- och sjukvården 

utvecklats på ett helt annat sätt än vad som var fallet när USD startade. Nu finns både USD och 

Fyrbodal, d v s parallella nätverk som innebär representation med många politiker och tjänstemän. 

 

Eftersom Fyrbodals nätverk är prioriterat, föreslår vård- och omsorgsnämnden i Åmål att gå ur USD 

från 1 januari 2016.    

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Arbetsutskottet noterar informationen. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

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

förslag om utträde ur gällande samverkansavtal Utveckling socialtjänst Dalsland (USD) från och med 

1 januari 2016. 

 

Cecilia Gustafsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsgång 

 

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

detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag om utträde ur 

gällande samverkansavtal Utveckling socialtjänst Dalsland (USD) från och med 1 januari 2016. 

____________________ 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-18 16(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts. § 125 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Melleruds kommun 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 
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VON § 126   dnr VON 2015/73 

     

 
Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Åmåls kommun 

 

Beslut daterat 4 juni 2015 från Länsstyrelsen Västra Götalands län behandlas. 

 

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

enligt alkohol- och tobakslagen. Den 27 april 2015 återkom Länsstyrelsen med en redogörelse av 

noterade brister. Åmåls kommun uppmanades att senast den 11 maj 2015 svara Länsstyrelsen, vilket 

alkoholhandläggare Yvonne Pettersson har gjort.  

 

Länsstyrelsen har den 4 juni 2015 beslutat i ärendet att en mer utförlig åtgärdsplan ska göras senast 30 

november 2015.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger alkoholhandläggare Yvonne Pettersson i 

uppdrag att till nämnden redovisa en åtgärdsplan för att åtgärda de brister som Länsstyrelsen påpekat i 

sitt beslut.  

 

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 till nämnden 

redovisa en åtgärdsplan för att åtgärda de brister som Länsstyrelsen påpekat i sitt beslut senast 30 

november 2015.  

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
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VON §  127   dnr VON 2015/94 

 

Information – Årlig övergripande granskning 2014 av nämnder och styrelse 

 

Utdrag ur rapporten Årlig övergripande granskning 2014 av nämnder och styrelser inkommen den 29 

maj 2015 behandlas. 

 

Kommunrevisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning av kommunens nämnder och 

styrelser och har överlämnat sin revisionsrapport till granskade nämnder för information. 

 

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

den till handlingarna. 

_____________________ 

 

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 noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

_____________________ 
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VON §  128   dnr VON 2015/32    

     

 

Vårdtyngdsmätning maj 2015 

 

Sammanställning av vårdtyngdsmätning inkommen den 9 juni 2015 från enhetscheferna Gunilla 

Gustafsson och Christina Nilsson behandlas. 

 

Enhetschef Christina Nilsson redogör för resultatet av vårdtyngdsmätningar på kommunens fem 

särskilda boenden under maj månad 2015. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att informationen noteras och läggs till handlingarna. 

___________________ 

 

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 noterar informationen. 

____________________ 
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VON §  129   dnr VON 2015/98 

 

Information Lex Sarah-anmälan, Illern 

 

Enhetschef Christina Nilsson informerar muntligt om en Lex Sarah-anmälan gällande en händelse på 

särskilda boendet Illern i maj 2015. Avdelningschef IFO Berith Sletten utreder ärendet. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

___________________
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VON § 130     

     

 

Information/ meddelanden 

 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att beställarbokslut 2014 och mål och inriktning 2016-2018 

för norra hälso- och sjukvårdsnämnden är klara och finns att ladda ner på hälso- och 

sjukvårdsnämndens hemsida (www.vgregion.se/norrahsn). Det finns även ett exemplar i 

pappersform på kanslienheten hos Maria Kumm. 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om att arbetet med att införa digitala 

trygghetslarm går framåt. Upphandlingen är klar och installationen av larm hos brukarna 

kommer att påbörjas den 1 oktober 2015 under förutsättning att ärendet inte överklagas. 

 

 Ordförande Ewa Arvidsson (S) tackar samtliga närvarande ledamöter och tjänstemän för gott 

samarbete under första halvåret 2015 och önskar samtliga en glad midsommar och en skön 

sommar. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att Åmåls kommun har möjlighet att ingå avtal med 

Trollhättan som kan erbjuda skyddat boende för utsatta kvinnor. Förvaltningen återkommer 

med en tjänsteskrivelse om detta i höst. 

 

 

http://www.vgregion.se/norrahsn
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VON § 131 

 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Delegationsbeslut inkommet den 5 juni 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson för perioden 

1-31 maj 2015 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen behandlas. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

_________________ 
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VON § 132 
 

Rapportering av domar 

 

Inga domar har inkommit i maj månad. 

___________________ 

 

 

 


