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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-11.45 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Anette Andersson (S) ersätter Rolf Lindström (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Anelia (Jeri) Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L)  

Kurt Svensson (C) ersätter Inger Herfindal (KD) 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Kristine Geimure (S) 

Peter Olsson (V) 

Nada Cvijanovic (L)  

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Marco Niemelä, avdelningschef ÄO, §§ 202-204, 212 

Berith Sletten, avdelningschef IFO, § 200,  

Dragan Jukic, controller §§ 199, 201  

Maria Kumm, nämndsekreterare 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer § 198-209 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Barbro Spjuth 

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

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-11-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-12- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-12- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 198   

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Dagens föredragningslista fastställs. Från mötet förs två protokoll; ett offentligt och ett 

sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 199   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per oktober månad 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Ekonomisk prognos daterad den 12 november 2015 från controller Dragan Jukic. 

2. Skrivelse inkommen den 19 november 2015 från controller Dragan Jukic. 

 

Controller Dragan Jukic redogör för ekonomiprognosen för oktober månad. Det prognostiserade 

resultatet ser något bättre ut än i tidigare prognoser men fortfarande redovisas ett underskott i vård- 

och omsorgsförvaltningen. 

Dragan Jukic redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet till och med 

oktober månad samt informerar om sjukfrånvaron och fyllnads-/övertiden bland personalen i 

förvaltningen till och med september månad 2015. Sjukfrånvaron och fyllnads-/övertiden minskar 

jämfört med föregående år.  

 

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

redogörelse och noterar därmed informationen. 

 

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 beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse och noterar därmed 

informationen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Controller Dragan Jukic 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-26 4(14) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 200   dnr VON 2015/75 

VON AU § 188   
 

Yttrande till IVO gällande IFO-granskning 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2015 från avdelningschef IFO Berith Sletten. 

2. Yttrande daterad den 26 november 2015 från avdelningschef IFO Berith Sletten. 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde den 5 maj 2015 en tillsyn av individ- och 

familjeomsorgen, IFO. Fokus för tillsynen var socialtjänstens utredningar och förhandsbedömningar 

som gäller barn och unga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden lämnade ett yttrande i ärendet den 30 augusti 2015. IVO har i sitt beslut 

daterat den 16 september 2015 begärt in kompletterande skrivelse gällande nämndens åtgärder. 

Yttrandet ska ha kommit in till IVO senast den 30 november 2015. 

 

Avdelningschef IFO Berith Sletten redogör för det yttrande som förvaltningen föreslår vård- och 

omsorgsnämnden att ställa sig bakom.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisa vidtagna åtgärder till 

inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av inledd tillsyn och ställer sig därmed bakom 

yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.  

 

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 redovisa vidtagna åtgärder till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, med anledning av inledd tillsyn och ställer sig därmed bakom yttrande till Inspektionen 

för vård och omsorg.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisa vidtagna åtgärder till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, med anledning av inledd tillsyn och ställer sig därmed bakom yttrande till Inspektionen 

för vård och omsorg.  

 

Paragrafen direktjusteras. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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Forts. § 200 

 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

 

Inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning sydväst 

Box 53148 

400 15 Göteborg 
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VON §  201   dnr VON 2015/27 

VON AU § 189 

   

  

Uppföljning av internkontrollplan 2015 

 

Skrivelse daterad den 18 november 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg och 

controller Eva Larsson behandlas. 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redogör för internkontrollplanen 2015.  

 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Syftet är att säkra en 

effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel och brister. Kommunstyrelsen har ett övergripande 

ansvar för att det ska finnas en god intern kontroll, nämnden har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

 

Uppföljning av intern kontroll omfattar åtta områden under 2015. Nämnden fastställer 

internkontrollplanen för 2016 med fortsatt uppföljning av tidigare områden och fastställer nya 

områden för internkontroll i början av 2016. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt 

till kommunens revisorer. 

 

__________________ 

 

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 lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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VON §  202   

 

      

Redovisning öppna jämförelser äldreomsorgen  

 
Avdelningschef äldreomsorgen, Marco Niemelä, informerar om den genomförda 

brukarundersökningen inom äldreomsorgen som Socialstyrelsen gör en gång per år. 

 

Enkätsvaren varierar kraftigt mellan enheterna, främst inom hemvården.  

 

Resultatet kommer att ligga till grund för att identifiera förbättringsområden och ta fram 

verksamhetsmål på varje enhet inom äldreomsorgen.  

  

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 

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

_________________



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-26 8(14) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON §  203   dnr VON 2015/135    

 

Information gemensamma rutiner gällande brukares toalettbesök 

 

I samband med en Lex Sarah-anmälan gav vård- och omsorgsnämnden avdelningschefen för 

äldreomsorgen i uppdrag att ta fram gemensamma rutiner gällande brukare som behöver hjälp med 

toalettbesök inom särskilda boenden (§195). Avdelningschef ÄO Marco Niemelä presenterar 

gemensamma rutiner som förvaltningen tagit fram för ändamålet. 

 

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

 

Beslutsgång 

 

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

beslutat enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 
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VON §  204      

    

 

Rapportering från hängrännearbetet gällande integration 

 

Avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä rapporterar från det så kallade hängrännearbetet 

gällande integration. Ett nytt projekt planeras starta våren 2016 gällande arbetslivsintroduktion för 

nyanlända. Svenskundervisning (SFI – svenska för invandrare) kommer att varvas med praktik i 

arbetslivet samt utbildning i arbetsrätt. Den nyanlände kommer att ha en mentor. Arbetsförmedlingen 

är medfinansiärer i projektet. 

 

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

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

___________________ 
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VON §  205   dnr VON 2015/95 

VON AU § 192 

 

Info – utdelning av vård- och omsorgsförvaltningens fonder 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Delegationsbeslut daterat den 11 november 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

2. Delegationsbeslut daterat den 11 november 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

 

Nämndsekreterare Maria Kumm redogör för utbetalningar ur vård- och omsorgsförvaltningens fonder 

2015. Medel har betalats ut ur Sociala samfonden, Svea och Alfred Björklunds fond samt 

Frisängsfonderna. Medel har inte betalats ut från Anna von Wolckers liv- och kapitalräntefond då det 

inte fanns någon giltig ansökan. 

 

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

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 206      dnr VON 2015/157   

         

 

Information sammanträdesdatum för vård- och omsorgsnämnden 2016 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2015 från nämndsekreterare Maria Kumm behandlas. 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson och nämndsekreterare Maria Kumm presenterar ett förslag till 

sammanträdesdatum för vård- och omsorgsnämndens och arbetsutskottets möten 2016.  

 

Månad Utskott Nämnd 

Januari 14 (Kl. 8-10) 28  

Februari 11 25 

Mars 10 24  

April 14 28 

Maj 12 26 

Juni 9 23 

Juli - - 

Augusti 11 25 

September 8 22 

Oktober 6 27 

November 8 (OBS! Tisdag) 23 (OBS! Onsdag) 

December 1  15  

 

Gruppmöte mellan klockan 8.00 och 8.30, sammanträde mellan klockan 8.30 och 12.00. 

 

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

2016.  

 

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 beslutar att fastställa sammanträdesdatum för 2016 för vård- och 

omsorgsnämnden.  

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Avdelningschef LSS Johan Fritz 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 
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VON § 207       

 
Information/meddelanden 

 

 Avdelningschef IFO Berith Sletten ger en nulägesbild av individ- och familjeomsorgen 

gällande arbetstyngd, särskilt inom arbetet med ensamkommande barn och unga samt 

asylsökande till Åmål. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att Vårdförbundet bjuder in politiker och förbundets 

medlemmar till möte den 2 december klockan 18 i Bäckefors. Cecilia Gustafsson (S), Birgit 

Karlsson (MP), Barbro Spjuth (M) och eventuellt Eivor Leander (L) medverkar på mötet.  

 

 Med anledning av den meddelade planerade stängningen av Närhälsans vårdcentral i Åmål 

bjuder primärvårdsstyrelsen in politiker och vissa tjänstemän inom vård och omsorg till 

informationsmöte den 1 december i Åmål. En skrivelse från vård- och omsorgsnämnden och 

förvaltningschefen kommer att skrivas och överlämnas till Västra Götalandsregionen. 
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VON § 208 

 

Delegeringsbeslut  

 

Delegeringsbeslut inkommet den 3 november 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson för 

perioden 1 till 30 oktober 2015 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, bilaga 47. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

_________________ 
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VON § 209 

 

Rapportering av domar 

 

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

socialtjänstlagen, SoL.  

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 10 november 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

_________________ 

 


