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VON § 164  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Dagens föredragningslista fastställs.  

_____________________
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VON §  165   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per juli månad 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad den 17 september 2015 från controller Eva Larsson. 

2. Skrivelse inkommen den 17 september 2015 från controller Eva Larsson. 

3. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2015 från controller Eva Larsson. 

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen för augusti månad.  

Flera av enheterna inom äldreomsorgen redovisar ett underskott avseende personalkostnader. 

Förvaltningen kommer särskilt att följa de enheter som avviker. Hemtjänsten visar dock ett bättre 

resultat än tidigare.  

Resultatet för perioden hamnar på ett underskott på 610 000 kronor. 

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

sjukfrånvaron och fyllnads-/övertiden bland personalen i förvaltningen till och med augusti månad 

2015. 

 

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

redogörelse och ger förvaltningen i uppdrag att minska antalet korttidsplatser på Ekbacken. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse och ger förvaltningen i 

uppdrag att minska antalet korttidsplatser på Ekbacken. 

 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Controller Eva Larsson 
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VON § 166   dnr VON 2015/45 

VON AU § 161   
 

Åtgärdsplan gällande budget i balans 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2015 från tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg 

behandlas.  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 augusti 2015 (§ 141) om en återredovisning av de 

åtgärder som vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit i samband med beslutade sparåtgärder på 

745 000 kronor. I samband med aktuell prognos redovisade vård- och omsorgsförvaltningen ett 

underskott på drygt 600 000 kronor. 

 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg och controller Eva Larsson redogör för de sparåtgärder som 

genomförts. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen som 

får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av åtgärdsplanen.  

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen som får i uppdrag att göra en 

konsekvensanalys av åtgärdsplanen. Återrapportering sker på vård- och omsorgsnämndens möte i 

oktober 2015. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Controller Eva Larsson 
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VON § 167   dnr VON 2015/120  

   

  

Förslag till avgifter inom vård- och omsorgsförvaltningen 2016 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2015 från tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg 

och controller Eva Larsson behandlas.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att 2016 års avgifter inom vård och omsorg i Åmåls 

kommun ska fastställas enligt tabell nedan: 

 
Äldre- och handikappomsorgen   

Hemtjänst 255 kr/tim Ingår i maxtaxan 

 

Hemsjukvård 415 kr/månad Ingår i maxtaxan 
   

Avgift för utprovning av 

hjälpmedel 

85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

Hyra för linne, Ekbacken 

 

 

400 kr/mån Ingår ej i maxtaxan 

 

Trygghetstelefon ordinärt boende 260 kr/mån 

 

Ingår i maxtaxan 

 

Avgift för ledsagning 115 kr/tillfälle Ingår i maxtaxan 

   

Avgift för dagrehab 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

45 kr/tillfälle Behandlingsavgiften ingår i 

maxtaxan 

   

Korttidsboende 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

105 kr/dygn Vårdavgiften ingår i maxtaxan 

   

LSS   

Måltider gruppbostad ( alla 

måltider i boendet frukost-lunch-

middag-mellanmål inkl 

förbrukningsartiklar som tvål, 

papper) 

2 090 kr/mån 

Avdrag 35 kr/dag för de 

måltider som intas på 

dagcenter och med 75 kr vid 

bortvaro ett helt dygn 

 

   

Resor i boendet med enhetens 

bussar 

15 kr/mil och person  

   

 

Avgifter måltider på 

korttidsboende/FSO 

 

ålder 0 – 7 år         65 kr 

ålder 8 och äldre   90 kr 

 

   

Mellanmål 10 kr/st FSO  

Lunch 40 kr/st FSO (vid skollov)  

   

Avgifter plats korttidsboende 4 165 kr/dygn  
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Individ och familjeomsorgen   

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger, 

därefter fritt under samma 

behandlingsperiod 

Följer gemensamt avtal med 

Dalslandskommunerna 

   

Egenavgift för vistelse på 

behandlingshem 

 

105 kr/dygn 

 

Längre vistelse på externt boende: hyreskostnaden betalas av den 

enskilde + egenavgift 105 kr/dag (Inkomstprövning, avgift tas ut 

under förutsättning att den enskilde har egen varaktig inkomst) 

 

 

 

Samtliga avgifter ovan följer prisbasbeloppet om inte annat anges. Detta innebär att de delar som 

påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill säga förbehållsbelopp, maxtaxan och avgifter, alla 

är relaterade till prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

 

Regeringen har ännu inte fastställt prisbasbeloppet. Avgifterna baseras på SCB:s förslag till 

regeringen för år 2016, vilket är 44 300 kronor, alltså en sänkning med 200 kronor jämfört med 2015. 

Regeringen fastställer prisbasbeloppet i september varje år. 

 

Åmåls kommun ingår tillsammans med åtta andra kommuner inom Fyrbodal i ett nytt larmavtal från 

hösten 2015 och alla larm blir digitala. Därför slopas den extra avgiften för GSM-larm.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att redogöra mer exakt för vad punkten Hyra för linne, Ekbacken, innebär.  

  

Beslutsgång 

 

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

 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att redogöra mer exakt vad punkten Hyra för linne, Ekbacken, innebär. En återrapport ges på vård- 

och omsorgsnämndens möte i september. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för punkten gällande Hyra av linne, Ekbacken. Då 

Ekbacken saknar egna tvättmaskiner behöver tvätten skickas iväg till tvätteri. Detta upphör dock när 

demenscentrum öppnar, då får alla tillgång till tvättmaskiner på plats. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar förslag på avgifter för hemtjänst, 

hemsjukvård samt avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt förvaltningens förslag. 
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Forts. § 167 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar förslag på avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt avgifter för 

vård- och omsorgsinsatser enligt förvaltningens förslag. 

 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Controller Eva Larsson 

Kommunstyrelsen
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VON § 168   dnr VON 2015/117 

VON AU § 163 

      

Gemensamt handläggarteam för ensamkommande barn och unga i Bengtsfors, Mellerud och 

Åmåls kommun 

 
Diskussion förs gällande det utkast till avtal som har tagits fram och som ska gälla för berörda 

kommuner i det gemensamma handläggarteamet.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar 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 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Avtal daterat 14 september 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ingå avtal 

med Bengtsfors och Melleruds kommuner om gemensamt handläggarteam gällande ensamkommande 

barn och unga. 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att ärendet återremitteras och behandlas på vård- och omsorgsnämndens 

möte i oktober 2015. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Ewa Arvidssons (S) yrkande och Håkan Sandbergs 

(FP) återremissyrkande. Ordföranden ställer proposition på Håkan Sandbergs (FP) återremissyrkande 

och konstaterar att nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras i dag. Därefter ställer ordföranden 

proposition på Ewa Arvidssons (S) yrkande och konstaterar att vård- och omsorgsnämnden har 

beslutat enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att besluta att ingå avtal med Bengtsfors 

och Melleruds kommuner om gemensamt handläggarteam gällande ensamkommande barn och unga. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  169    

 

Information från personalchef Per Ljungberg om personalenhetens arbete med att minska 

sjukfrånvaron inom vård och omsorg 

 

Personalchef Per Ljungberg informerar om sjukfrånvaron i Åmåls kommun och specifikt för vård- 

och omsorgsförvaltningen. Psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukfrånvaron i Åmåls kommun. 

Per Ljungberg berättar om personalenhetens och vård- och omsorgsförvaltningens arbete med att 

förebygga och minska sjukfrånvaron i förvaltningen. 

 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

__________________ 
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VON § 170   dnr VON 2015/115    

VON AU § 164    

 

Revisorernas grundläggande granskning 2015 

 

Kommunrevisionen och Annelie Svensson, konsult från revisionsföretaget KPMG, samtalar med 

vård- och omsorgsnämnden där man följer upp den grundläggande granskningen av vård- och 

omsorgsnämnden 2015. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för en bra dialog med revisionen. 

_______________ 
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VON § 171    dnr VON 2015/85 

VON AU § 165 

 

Revidering av LOV 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Skrivelse daterad den 1 september 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 

Sedan 2010 gäller Fritt val av utförare i hemtjänsten i Åmåls kommun enligt Lag (2008:962) om 

valfrihetssystem. Det innebär att leverantörer har möjlighet att ansöka om att få utföra hemtjänst inom 

kommunen. Insatserna gäller såväl service som omvårdnadsinsatser. Åmåls kommun, vård- och 

omsorgsförvaltningen har idag Samhall AB som inom ramen för LOV utför serviceinsatser inom 

hemtjänsten. 

 

Förfrågningsunderlaget redogör för vård- och omsorgsnämndens bestämmelser kring utförares 

åtagande att utföra hemtjänst i form av omvårdnads- och serviceinsatser i hemtjänst enligt 

socialtjänstlagen, SoL. Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

antar reviderat förfrågningsunderlag. 

 

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

förfrågningsunderlag daterad 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 anta reviderat förfrågningsunderlag daterat 1 september 

2015. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

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

yrkande. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och konstaterar att vård- och omsorgsnämnden 

har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
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Forts. VON § 171 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderat förfrågningsunderlag daterat 1 september 

2015. 

 

Reservation 

 

Håkan Sandberg (FP) lämnar en skriftlig reservation: 

 

Eftersom detta är ett förvaltningsbeslut borde det i nämnden varit ett informationsärende. Jag 

reserverar mig mot att nämnden tagit beslut om förfrågningsunderlagets revidering och 

detaljutformning.  

Håkan Sandberg (FP). 

 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  172   dnr VON 2015/121 

VON AU § 166          
 

Fastställande av avgift för kost vid internatboende 

 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg behandlas. 

 

Gymnasieungdomar har sedan många år haft möjlighet till inackorderingsbidrag till och med det år de 

fyller 20 år om de läser på annan ort och avståndet är av sådan längd att pendling kan anses svårt. 

Bestämmelser om detta avgörs av varje kommun. Från och med juli 2014 har även kommunen 

möjlighet att ge ungdomar i gymnasiesärskolan inackorderingsbidrag till och med det år de fyller 20 

år. 

 

Nu tecknas avtal mellan särskolegymnasiet Utsikten, Dals-Eds kommun och Åmåls kommun där 

Fokusförvaltningen, Utsikten debiterar Åmåls kommun för hyra och mat. Åmåls kommun i sin tur har 

debiterat vårdnadshavaren/den unge för hyreskostnaden (ej kostnad för frukost och middag). 

 

Från augusti 2015 kan Utsikten upprätta hyreskontrakt med vårdnadshavare/den unge. 

Vårdnadshavaren/den unge har sedan möjlighet att söka inackorderingsbidrag på hyreskontraktet. 

Åmåls kommun, vård och omsorg blir således inte inblandad i hanteringen av kostnad för hyra och 

mat. Ett nytt avtal träffas mellan Åmåls kommun, vård och omsorg och Dals-Eds kommun 

Fokusförvaltningen, Utsikten. 

 

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

 

1. Fastställa avgift för kost (frukost + middag) totalt 1500 kr/ elev och månad (2015) vilken 

debiteras vårdnadshavare/den unge. Debitering sker från och med 1 oktober 2015 till och med 

31 december 2015.  

2. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ombesörja att tidigare avtal med 

Fokusförvaltningen, Utsikten, Dals-Eds kommun avslutas och att nytt avtal från och med 1 

januari 2016 tecknas utifrån ny rutin augusti 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: 

 

1. Fastställa avgift för kost (frukost + middag) totalt 1500 kr/ elev och månad (2015) vilken 

debiteras vårdnadshavare/den unge. Debitering sker från och med 1 oktober 2015 till och med 

31 december 2015.  

2. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ombesörja att tidigare avtal med 

Fokusförvaltningen, Utsikten, Dals-Eds kommun avslutas och att nytt avtal från och med 1 

januari 2016 tecknas utifrån ny rutin augusti 2015. 

____________________ 
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Forts. VON § 172 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Fastställa avgift för kost (frukost + middag) totalt 1500 kr/ elev och månad (2015) vilken 

debiteras vårdnadshavare/den unge. Debitering sker från och med 1 oktober 2015 till och med 

31 december 2015.  

2. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ombesörja att tidigare avtal med 

Fokusförvaltningen, Utsikten, Dals-Eds kommun avslutas och att nytt avtal från och med 1 

januari 2016 tecknas utifrån ny rutin augusti 2015. 

 ___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 173   dnr VON 2015/106   

VON AU § 167  

 

Lex Sarah-rapport 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Lex Sarah-anmälan daterad den 18 juni 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Utredning daterad den 2 september 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om en Lex Sarah-anmälan gällande en händelse 

med postgång på vård- och omsorgsförvaltningen. En ny postrutin har utarbetats som gäller 

posthanteringen både i Stadshuset och internt inom vård och omsorg. Den nya rutinen har godkänts 

både av kanslienheten och av vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Nämndsekreterare 

Maria Kumm informerar kort om den nya postrutinen. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar notera informationen 

och lägga den till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

___________________ 

 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

LSS-handläggare Malin Karlsson
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VON §  174   dnr VON 2014/141 

         

 

Återkallelse av serveringstillstånd Stor Hörnan 

 
Tjänsteskrivelse inkommen den 17 september 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

behandlas. 

 

Det har framkommit att organisationsnummer 556897-3498 inte längre ägs av Stor Hörnan AB, utan 

har överlåtits till Antonssons i Västra Götaland AB, vilket är ett byggföretag. Stor Hörnan AB, med 

ovanstående organisationsnummer, meddelades tillstånd den 8 november 2012 att servera 

alkoholdrycker till allmänheten i Restaurang Hörnan. 

 

Alkoholhandläggaren har uppmärksammats om att det blivit förändringar i bolaget vilket medför att 

serveringen av alkoholdrycker måste upphöra i restaurangen från och med den 25 augusti 2015.  

 

Alkoholhandläggaren föreslår vård- och omsorgsnämnden att återkalla med stöd av 9 kap 18 § 

alkohollagen bolagets serveringstillstånd. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden återkallar med stöd av 9 kap 18 § 

alkohollagen bolagets serveringstillstånd. 

 

___________________ 

 

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 återkallar med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen Stor Hörnan AB:s 

serveringstillstånd. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 175   dnr VON 2015/73 

VON AU § 162 

     

 
Åtgärdsplan gällande brister vid tillsyn alkoholhandläggning 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten att göra verksamhetstillsyn 

i samtliga kommuner i Västra Götalands län.  

 

Efter tillsynsbesöket i Åmåls kommun den 22 april 2015 påpekade Länsstyrelsen vissa brister i 

alkoholhandläggningen och dess rutiner. Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson redovisar en 

åtgärdsplan som ska lämnas till Länsstyrelsen som ska åtgärda de brister som Länsstyrelsen har 

påpekat. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att alkoholhandläggaren ska följa 

föreslagen åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som påtalats vid Länsstyrelsens 

verksamhetstillsyn.  

 

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 alkoholhandläggaren ska följa föreslagen åtgärdsplan för att 

komma till rätta med de brister som påtalats vid Länsstyrelsens verksamhetstillsyn.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar i tillägg att skrivelsen under rubrik Förslag till åtgärder ska ändras till: 

närstående/övrig samt lägga till: och styrelseuppdrag efter affärsverksamhet i samma mening. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två yrkanden föreligger: Arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs 

(FP) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 

vård- och omsorgsnämnden har beslutat enligt detta. Därefter ställer ordföranden proposition på 

Håkan Sandbergs (FP) tilläggsyrkande och konstaterar att vård- och omsorgsnämnden har beslutat 

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 
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Forts. VON § 175 

 

1. Skrivelsen under rubrik Förslag till åtgärder ska ändras till: närstående/övrig samt lägga till: 

och styrelseuppdrag efter affärsverksamhet i samma mening. 

2. Ge alkoholhandläggaren i uppdrag att följa föreslagen åtgärdsplan för att komma till rätta 

med de brister som påtalats vid Länsstyrelsens verksamhetstillsyn.  

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
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VON §  176   
 

Information/ meddelanden 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att samtliga ledamöter är inbjudna till öppet hus på 

Adolfsberg i samband med deras 10-årsjubileum fredagen den 25 september klockan 14.30.  

 

 Ewa Arvidsson (S) och tf förvaltningschef Kenneth Bramberg rapporterar från mötet med 

USD (Utveckling socialtjänst Dalsland). Man har nu kommit fram till att nätverket ska 

upphöra och detta kommer att ske i slutet av året. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om Seniormässan som genomförs i Rackethallen, Åmål den 1 

oktober klockan 12-18. 

___________________ 
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VON § 177 

 

Delegeringsbeslut  

 

Inga delegeringsbeslut finns att rapportera. 

 

_________________ 
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VON § 178 

 

Rapportering av domar 

 

 Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 17 augusti 2015 gällande särskilt förordnad 

vårdnadshavare. 

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 28 augusti 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 18 september 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 15 september 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 10 september gällande vårdnadsärende. 

 

 

 


