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VON § 1 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

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

sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 2   dnr VON 2015/158 

VON AU § 30 

 

Medborgarförslag om att inrätta äldreombudsman i Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2015 från Lisbeth Vestlund. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2015 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

3. Skrivelse daterad den 3 december 2015 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Lisbeth Vestlund om att kommunen ska inrätta en 

äldreombudsman. Ärendet har remitterats till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och 

omsorgsnämndens yttrande avgränsar sig till de uppgifter och ansvar som rör vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde.  

 

Vård- och omsorgsnämnden anser att det arbete som en äldreombudsman enligt medborgarförslaget 

ska utföra är viktiga. Detta tillgodoses dock genom de insatser som redan görs och det finns ett väl 

fungerande stöd uppbyggt till äldre och deras anhöriga i form av värdighetsgarantier, uppsökande 

verksamhet, anhörigsamordnare och avvikelsehantering. Behovet av tillsyn som förslagsställaren 

menar att en äldreombudsman ska ansvara för är även det tillgodosett genom internkontroll samt 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förvaltningen föreslår därför vård- och omsorgsnämnden att 

avslå förslaget om att inrätta en äldreombudsman i kommunen.  

 

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

medborgarförslaget från Lisbeth Vestlund avslås om att inrätta en äldreombudsman i Åmål. 

Motiveringen är att vård- och omsorgsnämnden anser att det arbete som en äldreombudsman enligt 

motionären ska utföra är viktiga, men dessa tillgodoses genom de insatser som redan görs i de frågor 

som rör vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

 

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 medborgarförslaget från Lisbeth Vestlund 

avslås om att inrätta en äldreombudsman i Åmål. Motiveringen är att vård- och omsorgsnämnden 

anser att det arbete som en äldreombudsman enligt motionären ska utföra är viktiga, men dessa 

tillgodoses genom de insatser som redan görs i de frågor som rör vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde. 

__________________ 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget om att inrätta en funktion som 

äldreombudsman. Motiveringen är att vård- och omsorgsnämnden anser att det arbete som en  
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Forts. VON § 2 

 

äldreombudsman enligt förslagsställaren ska utföra är viktiga, men dessa tillgodoses genom de 

insatser som redan görs. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Kommunstyrelsen 
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VON § 3   dnr VON 2015/159 

VON AU § 31 
 

Medborgarförslag gällande bättre vård till personer med ödem 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Medborgarförslag daterat den 28 oktober 2015 från Kerstin Karlsson. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 december 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

3. Skrivelse daterad den 29 december 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 

Ett medborgarförslag har den 28 oktober 2015 kommit in till kommunen från Kerstin Karlsson 

gällande bättre vård till personer med ödem. Ärendet remitterades till vård- och omsorgsnämnden den 

19 november 2015. 

 

I skrivelsen uppges bland annat att kommunen saknar kompetens för att hjälpa personer med ödem 

och att de inte får det bistånd som de enligt lag har rätt till.  

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för vård- och omsorgsförvaltningens rutiner 

vid biståndsbedömning samt upprättade rutiner vid de tillfällen då den enskilde behöver insatser från 

både socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

 

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

enligt förvaltningens yttrande daterat den 29 december 2015, på medborgarförslaget gällande bättre 

vård till personer med ödem. Därmed anses medborgarförslaget som besvarat. 

 

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 avge svar enligt förvaltningens yttrande 

daterat den 29 december 2015, på medborgarförslaget från Kerstin Karlsson gällande bättre vård till 

personer med ödem. Därmed anses medborgarförslaget som besvarat. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Cecilia Gustafsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avge svar enligt förvaltningens yttrande 

daterat den 29 december 2015, på medborgarförslaget från Kerstin Karlsson gällande bättre vård till 

personer med ödem. Därmed anses medborgarförslaget som besvarat. 

___________________ 
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Forts. VON § 3 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 4   dnr VON 2016/1 

VON AU § 32 
 

Redovisning Lex Sarah-anmälningar 2015 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse gällande sammanställning Lex Sarah-rapporter 2015 behandlas. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2016 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

 

Kenneth redogör för antalet anmälningar som gjorts 2015. Totalt har nio anmälningar gjorts. Fem av 

dessa gäller LSS, tre inom särskilda boenden och en i hemvården.  

 

Samhall AB har inte mottagit någon Lex Sarah-anmälan inom sitt ansvarsområde.  

 

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. 

__________________ 
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VON § 5   dnr VON 2015/129  

VON AU § 33           
 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd Hörnan 

 
Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

behandlas. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd från Restaurangen i Åmål AB kom in till kommunen 

den 26 augusti 2015. Ansökan var inledningsvis inte komplett, men har nu kompletterats och 

handläggningen har kunnat startas. 

 

Den sökande har genomfört kunskapsprov i alkohollagstiftningen med godkänt resultat. Skatteverket 

har i yttrande meddelat att det inte finns några skatteskulder och det finns inga 

betalningsanmärkningar hos företaget. Verksamheten ska bedrivas som lunchrestaurang, café och bar.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Restaurangen i Åmål AB (orgnr 

559015-6062) stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i Restaurang Hörnan, Kungsgatan 17, Åmål enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen. 

 

Servering får ske i lokalerna och på uteservering, söndag-torsdag mellan klockan 11.00–01.00 och 

fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag mellan klockan 11.00–02.00. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Restaurangen i Åmål AB (orgnr 559015-6062) stadigvarande 

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

Restaurang Hörnan, Kungsgatan 17, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Servering får ske i lokalerna och på uteservering, söndag-torsdag mellan klockan 11.00–01.00 och 

fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag mellan klockan 11.00–02.00. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Restaurangen i Åmål AB (orgnr 559015-6062) stadigvarande 

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

Restaurang Hörnan, Kungsgatan 17, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Servering får ske i lokalerna och på uteservering, söndag-torsdag mellan klockan 11.00–01.00 och 

fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag mellan klockan 11.00–02.00. 

__________________ 
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Forts. VON § 5 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
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VON §  6   dnr VON 2015/165  

VON AU § 34           
 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd Restaurang Nygård 

 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

behandlas. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Sissel & Bosses Mat AB orgnr 559019-

0343 den 1 december 2015. Bo Svensson, delägare i företaget, har genomgått kunskapsprov den 1 

december 2015 med godkänt resultat. 

 

Restaurang Nygård har sin placering på Industrigatan 12 i Åmål, invid ett industriområde med många 

olika verksamheter. Verksamheten ska bedrivas som lunchrestaurang och på kvällarna a la carte-

restaurang. Det är tänkt att verksamheten ska ha levande musik några gånger per månad, till exempel 

visaftnar och danskvällar. Verksamheten riktar sig till åldersgruppen 30-40 och äldre.  

 

Ansökan avser serveringstillstånd söndag-torsdag mellan klockan 11.00–01.00 fredag-lördag dag före 

helgdag och helgdag mellan klockan 11.00–02.00.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Sissel & Bosses Mat AB (orgnr 

559019-0343) stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i Restaurang Nygård, Industrigatan 12, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Servering får ske året runt, inom lokalen och på uteservering, fredag, lördag, dag före helgdag samt 

helgdag mellan klockan 11.00–02.00, samt övriga dagar mellan klockan 11.00–01.00. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Sissel & Bosses Mat AB (orgnr 559019-0343) stadigvarande 

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

Restaurang Nygård, Industrigatan 12, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Servering får ske året runt, inom lokalen och på uteservering, fredag, lördag, dag före helgdag samt 

helgdag mellan klockan 11.00–02.00, samt övriga dagar mellan klockan 11.00–01.00. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Sissel & Bosses Mat AB (orgnr 559019-0343) stadigvarande 

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

Restaurang Nygård, Industrigatan 12, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 
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Forts. VON § 6 

 

Servering får ske året runt, inom lokalen och på uteservering, fredag, lördag, dag före helgdag samt 

helgdag mellan klockan 11.00–02.00, samt övriga dagar mellan klockan 11.00–01.00. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 7   dnr VON 2016/13  

 

Info – uppdrag från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsförvaltningen gällande analys av 

omprioritering av arbetsuppgifter/arbetsområden inom kommunens verksamheter med 

anledning av ökad invandring 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte den 2 december 2015. 

2. Skrivelse daterad den 6 december 2015 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

3. Skrivelse daterad den 6 december 2015 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

 

Under det senaste året har inflödet av personer med utländsk bakgrund till Åmål ökat kraftigt. Detta 

leder till stor påverkan på kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 

2015 att ge förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på arbetsområden/ arbetsuppgifter inom 

respektive verksamhet som kan prioriteras ner under 2016.  

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson återrapporterade till kommunstyrelsen den 13 januari 2016. 

Jan-Erik Samuelsson redovisar de återrapporter som gavs till kommunstyrelsen. Där konstateras att 

kommunen inte har kunnat klara sina uppdrag på ett helt tillfredsställande sätt. Arbetet med att 

utvärdera familjehem till exempel är eftersatt. Sedan början på 2016 har trycket gällande anvisningar 

av ensamkommande minskat kraftigt. En förstärkning har skett på personalsidan och förhoppningen 

är att man i och med detta kan börja arbeta ikapp.  

 

Anelia (Jeri) Dotcheva (C) ber förvaltningschef och biträdande förvaltningschef att kontakta 

Socialjouren gällande uppdatering av information om stöd till vuxna. 

  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

__________________ 
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VON § 8   dnr VON 2016/12 

VON AU § 35        

 

Information verksamhetsberättelse 2015 för LSS-teamet 

 

Verksamhetsberättelse daterad den 18 januari 2016 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg behandlas. 

 

Sedan 2002 finns en gemensam samverkan för LSS-handläggningen mellan Dalslandskommunerna 

Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed. LSS-handläggare Malin Karlsson redogör för LSS-teamet 

Dalslands verksamhetsberättelse 2015.  

 

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 

 

Informationen noteras. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att det ska tydliggöras i verksamhetsberättelsen hur LSS-teamet bedriver 

verksamheten i olika samverkansformer internt och externt. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Verksamhetsberättelsen justeras enligt givna direktiv och informationen noteras. 

 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

LSS-handläggare Malin Karlsson
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VON § 9         

         

Information – Förändrat arbetssätt inom LSS 

 

Avdelningschef LSS Johan Fritz, verksamhetspedagog Tracy Bolke och enhetscheferna Grethe 

Gustavsson och Jessica Olsson redogör för nya arbetssätt inom LSS. Arbetet påbörjades i november 

2015. Tanken är att det ska vara ett mer individorienterat synsätt i stället för ett grupporienterat. 

Individens behov ska vara utgångsläge. Gemensamma utrymmen finns dock kvar och används vid 

särskilda tillfällen som till exempel högtider. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att informationen noteras. 

 

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 notera informationen. 

__________________ 
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VON § 10   dnr 2015/172 

 

Information – svar på skrivelse till Primärvårdsstyrelsen med anledning av planerad 

nedläggning av Närhälsan 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Svarsskrivelse daterad den 10 december 2015 från Primärvårdsstyrelsen. 

2. Skrivelse daterad den 30 november 2015 från ordförande Ewa Arvidsson (S) och 

förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om att ett svar har kommit från 

Primärvårdsstyrelsen på den skrivelse som Ewa Arvidsson och förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

gjort till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden samt 

Primärvårdsstyrelsen.  

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

_________________
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VON § 11       

 
Information/meddelanden 

 

 

 

 Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson rapporterar från regeringens samordnare Cecilia 

Grefves besök i Åmål den 19 januari 2016. Cecilia Grefve och sakkunnig Petra Rinman var 

ute i verksamheterna som rör den sociala barn- och ungdomsvården och träffade personal, 

fackrepresentanter, barn och vårdnadshavare. Cecilia Grefve och Petra Rinman var 

imponerade över den låga personalomsättning som finns inom individ- och familjeomsorgen. 

 

 Den nyöppnade ungdoms- och vuxenmottagningen hade öppet hus den 14 januari 2016 och 

besöktes av ledamöterna i arbetsutskottet samt tjänstemän från vård- och 

omsorgsförvaltningen. Mottagningen erbjuder olika former av samtalsgrupper, massage och 

akupunktur och riktar sig till unga och vuxna som har behov av stöd och hjälp gällande bland 

annat psykisk ohälsa, missbruk eller anhörigstöd.  

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att budgetprocessen har påbörjats. Tidigare åtta strategiska 

mål har minskats till fyra. En heldag för målarbete planeras för vård- och omsorgsnämnden i 

mars. 

 

 Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om att en JO-anmälan har inkommit till 

Åmåls kommun gällande ett individärende. Kommunens ombeds yttra sig i ärendet senast den 

21 mars 2016.  
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VON § 12 

 

Delegeringsbeslut  

 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

 

1. Delegeringsbeslut inkommet den 14 januari 2016 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

gällande ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen, bilaga 49. 

2. Delegeringsbeslut daterat den 7 januari 2016 från enhetschef bemanningsenheten, Birgitta 

Lundahl, om tillsättning av anställning vid bemanningsenheten. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

_________________ 
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VON § 13  

 

Rapportering av domar 

 

Följande domar behandlas: 

 

1. Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 18 januari 2016 gällande brott enligt brottsbalken.  

2. Dom i Värmlands tingsrätt daterad den 11 januari 2016 gällande brott enligt brottsbalken. 

3. Dom i Kammarrätten, Göteborg, daterad den 13 januari 2016 gällande rätt att ta del av 

handling. 

4. Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

_________________ 

 


