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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP)  

Anette Andersson (S) ersätter Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Rolf Lindström (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Anelia (Jeri) Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L)  

Kurt Svensson (C) ersätter Inger Herfindal (KD) 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Peter Stenberg (L) 

Nada Cvijanovic (L) 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Dragan Jukic, controller §§ 22-27, 29-30 

Maria Svahn, demenssköterska § 27 

Tore Andersson, personligt ombud § 28 

Maria Junzell, handläggare §§ 17-18 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer § 22-31 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson                                                             

Justerande 
 

Rolf Lindström 

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

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-02-25 

Datum för 

anslags uppsättande 2016-03- 
Datum för 

anslags nedtagande 2016-03- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 22  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Följande ändringar görs i föredragningslistan: 

 

Tilläggsbudget investering läggs till. 

Rapportering av delegeringsbeslut stryks. 

 

Med dessa ändringar fastställs föredragningslistan. Från mötet förs två protokoll; ett offentligt och ett 

sekretessbelagt protokoll. 

_____________________ 
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VON § 23   dnr VON 2015/45 

 

Ekonomisk årsrapport 2015 

 

Årsrapport daterad den 23 februari 2016 från controller Dragan Jukic behandlas. 

2015 års driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen uppgick till 279, 8 miljoner kronor. I den 

sista prognosen per 30 november 2015 beräknades en plusavvikelse på 500 000 kronor jämfört med 

budget. Den verkliga avvikelsen mot budget blev 2, 7 miljoner kronor. Orsaken till positiv avvikelse 

är besparingar som genomfördes under året, migrationsersättningar samt ersättningar gällande ett 

individärende i utlandet. 

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

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska årsrapporten 2015. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Tf ekonomichef Eva Larsson 

Controller Dragan Jukic
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VON § 24    dnr VON 2016/35 

 

Tilläggsbudget investering 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2016 från controller Dragan Jukic behandlas. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen äskar att få överfört 232 000 kronor från föregående års 

investeringsbudget till 2016 års investeringsbudget. De investeringar som förvaltningen äskar att få 

överförda är investeringar som var beviljade under 2015 men som av olika anledningar inte gick att 

genomföra. De investeringar som avses är: 

 

Investering Enhet Projektnr Summa  Motiv till tilläggsbudget 

Kontorsmöbler 

Inköp möbler 

”Torget” 

 

Möbler till 

hemvården 

 

 

 

 

 

 

Kontorsmöbler 

och teknisk 

hjälpmedel 

 

 

 

Inköp av 

utemöbler 

 

Utbyte markiser 

Kontorsstolar 

Solsäter 

Solsäter 

 

 

Hemvården 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsjukvården 

 

 

 

 

 

Illern 

 

 

Åmålsgården 

 

9589 

9575 

 

 

9584 

 

 

 

 

 

 

 

9587 

9588 

 

 

 

 

9597 

 

 

9593 

9594 

21 000 

42 000 

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

 

9 000 

32 000 

 

 

 

 

9 000 

 

 

50 000 

19 000 

Brist på tid under hösten 2015 för att 

ta ett bra beslut på vilka investeringar 

återstår samt ny chef på Solsäter. 

 

Hann inte köpa möbler som vi 

önskade i dec pga sen återkoppling 

från medarbetare. Orsak till sen 

återkoppling ingen möjlighet att 

samlas och diskutera pga sjukfrånvaro 

och att närvarande medarbetarna 

behövdes ute i omvårdnad. 

 

På grund av långsam handläggning 

hos företaget som vi köpt kontors 

möbler av samt att medicinska 

produkter varit slut i lager från våra 

upphandlade leverantörer av teknik 

material. 

 

I stort behov av utbyte av 

utemöblerna. 

 

 

Markiser blev inte inköpta under 

2015, dessa är tänkta att bytas ut under 

2016 

Kontorsstolar behövs till personalen. 

Nuvarande stolar utslitna. 

 

2015 års investeringsbudget uppgick till 4, 1 miljoner kronor och utfallet blev 1, 6 miljoner kronor. 

De medel som prioriteras att få överförda uppgår till 231 440 kronor. 

 

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

äskande om tilläggsbudget avseende investering från 2015 års budget överförd till 2016. 
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Forts. VON § 24 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskande om tilläggsbudget 

avseende investering från 2015 års budget överförd till 2016. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Kommunstyrelsen 

Controller Dragan Jukic 

Tf ekonomichef Eva Larsson 
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VON § 25   dnr VON 2016/26 

VON AU § 45 
 

Internkontrollplan 2016 

 

Internkontrollplan 2016 inkommen den 11 februari 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

behandlas. 

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en särskild plan för 

uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan). Som underlag för beslut av internkontrollplan 

finns förvaltningens sammanställning över det gångna årets internkontrollarbete – kartlagda 

processer/rutiner och dess risker samt beskrivna kontroller och resultat från testning. Förvaltningen 

föreslår att följande processer/rutiner följs upp: 

 

 Effektiva processer avseende utskrivning från sjukhus till kommun inklusive de interna 

processerna som gäller korttid, trygg hemgång och snabb inflyttning på särskilt boende när 

lägenheter blir lediga. 

 Att familjehemsutredningar samt uppföljningar av placeringarna är rättssäkra och följer 

lagstiftning och regelverk. Speciellt beakta familjehemsplaceringar gällande 

ensamkommande barn och ungdomar. 

 Handlingsplaner vid negativa prognosticerade budgetavvikelser. 

 Kontaktpersonal inom äldreomsorgen. 

 Rutin vid sjukfrånvaro.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar internkontrollplanen för 2016 med de 

processer/rutiner som anges ovan.  

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar internkontrollplanen för 2016 med de processer/rutiner som anges 

ovan. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar internkontrollplanen för 2016 med de processer/rutiner som anges 

ovan. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Controller Dragan Jukic 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 
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VON §  26   dnr VON 2015/6 

VON AU § 42 
 

Medborgarförslag gällande talsyntes till samtliga hissar i kommunens äldre- och 

trygghetsboenden 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Medborgarförslag daterat den 9 december 2014 från Barbro Gustafsson. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2016 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

3. Yttrande daterat den 3 februari 2016 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Barbro Gustafsson om att samtliga hissar i kommunens 

äldre- och trygghetsboenden ska vara försedda med talsyntes. Ärendet har remitterats till vård- och 

omsorgsnämnden den 16 januari 2015. Vård- och omsorgsnämnden remitterade ärendet till Åmåls 

kommunfastigheter AB, ÅKAB med en återapport vid vård- och omsorgsnämndens möte i augusti 

2015. Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med ÅKAB därefter arbetat med ärendet.  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avge svar daterat den 3 februari 2016 på medborgarförslaget. 

Talsyntes kommer att installeras som ett första led i Åmålsgårdens hissar under 2016 för en ökad 

tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder.   

 

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

daterat den 3 februari 2016 på medborgarförslaget daterat den 9 december 2014 gällande talsyntes i 

samtliga hissar i kommunens äldre- och trygghetsboenden. Talsyntes kommer att installeras som ett 

första led i Åmålsgårdens hissar under 2016 för en ökad tillgänglighet för äldre och personer med 

funktionshinder.  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 daterat den 3 februari 2016 på 

medborgarförslaget daterat den 9 december 2014 gällande talsyntes i samtliga hissar i kommunens 

äldre- och trygghetsboenden. Talsyntes kommer att installeras som ett första led i Åmålsgårdens 

hissar under 2016 för en ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder.  Därmed 

anses medborgarförslaget som besvarat. 

________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avge svar daterat den 3 februari 2016 på 

medborgarförslaget daterat den 9 december 2014 gällande talsyntes i samtliga hissar i kommunens  

äldre- och trygghetsboenden. Talsyntes kommer att installeras som ett första led i Åmålsgårdens  
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Forts. VON § 26 

 

hissar under 2016 för en ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder. Därmed 

anses medborgarförslaget som besvarat. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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VON §  27    

VON AU § 44           
 

Besök av demenssjuksköterska Maria Svahn på vård- och omsorgsnämnden 

 
Demenssjuksköterska Maria Svahn informerar om ett register kallat BPSD (Beteendemässiga och 

Psykiska Symptom vid Demens). Registret används för att kartlägga brukare med demens för att 

kunna anpassa stödet till varje individ. Maria Svahn utbildar personal som kommer i kontakt med 

dementa brukare i kommunen.  

 

Maria Svahn informerar kort om anhöriggrupper i kommunen som hon har hand om. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

__________________ 
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VON §  28   dnr VON 2015/2  

VON AU § 43           
 

Redovisning personligt ombud 2015 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015 daterat den 7 

december 2015 från Anders Asklund, Melleruds kommun. 

2. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2016 daterad den 7 december 

2015 från Anders Asklund, Melleruds kommun. 

 

Åmåls kommuns personliga ombud Tore Andersson redogör för verksamheten 2015 samt informerar 

allmänt om sitt uppdrag som personligt ombud. 

 

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

 

1. Godkänner redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015. 

2. Godkänner ansökan om statsbidrag till Länsstyrelsen i Västra Götaland gällande verksamhet 

med personliga ombud för 2016. 

3. Noterar informationen. 

4.  

Beslutsgång 

 

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

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015. 

2. Godkänna ansökan om statsbidrag till Länsstyrelsen i Västra Götaland gällande verksamhet 

med personliga ombud för 2016. 

3. Notera informationen. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Socialnämnden i Melleruds kommun, 464 80 Mellerud
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VON § 29   dnr VON 2016/21 

 

Avtal om samverkande sjukvård 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

2. Följebrev daterat den 29 januari 2016 från planeringsledare Marianne Laiberg. 

3. Avtal från Västra Götalandsregionen. 

 

Avtalet för 2016 har till mål att förbättra vården för invånarna och att tillgängliga resurser utnyttjas på 

bästa sätt. Kommunens åtagande är enligt de koncept som utvecklats i Fyrbodal och som regleras i 

avtalet:  

 

 Tillfälliga insatser genom hembesök hos kommuninvånare från 18 år som inte har kommunal 

hälso- och sjukvård genom hänvisning från sjukvårdsrådgivning/1177, MÄVA eller 

jourcentral till kommunens sköterskor. 

 IVPA (I Väntan På Ambulans). Om SOS- alarm bedömer att vänteperioden till närmast 

tillgängliga ambulans blir betydande, kan sjuksköterska från kommunen larmas ut samtidigt 

som ambulansen för att snabbt kunna ge vård. Sjuksköterska från kommunen får, efter 

särskild utbildning, utföra medicinsk behandling vid IVPA-uppdrag. 

 Assistansuppdrag, kommunen och ambulansens sjuksköterskor har möjlighet att ta 

direktkontakt med varandra för att få hjälp med bedömning och åtgärd. 

 

Åtagandet gäller hela dygnet men bryter inte ordinarie verksamhet inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterska har möjlighet att säga nej alternativt om det gäller hembesök senarelägga 

besöket efter överenskommelse med uppdragsgivare. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner avtalet om samverkande sjukvård 

för 2016.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner avtal om samverkande sjukvård mellan Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i Åmål för 2016. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 

Avdelningschef Susanna Höjdén
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VON § 30       

 
Information/meddelanden 

 

 Ewa Arvidsson (S) och förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om att regeringens 

samordnare Cecilia Grefves besök i Åmåls kommun i januari var framgångsrikt. Cecilia 

Grefve ansåg att Åmål är en av de kommuner som utmärker sig positivt gällande 

personalomsättning inom socialtjänsten gällande barn- och ungdomsvård. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tillsammans 

med förvaltningschef, avdelningschef IFO och medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att 

ha ett dialogmöte med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 mars 2016. En viktig fråga 

kommunen kommer att diskutera med norra hälso- och sjukvårdsnämnden är stängningen av 

Närhälsan och dess konsekvenser för brukare inom vård- och omsorgsnämndens område. 

 

 Datum för vård- och omsorgsnämndens måldag är ändrat. Nytt datum är måndagen den 21 

mars klockan 9-12 i kommunfullmäktigesalen.  

 

 Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om att den 4 april kommer förvaltningen 

att införa arbetet med önskad sysselsättning på prov. Personal på Solsäter och LSS område 

södra kommer att få anställningsavtal på 100% för att ha möjligheten att ansöka om 

tjänstledigt.  

 

 Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om att individärendet gällande en person 

från Tyskland nu är avslutat. Personen är nu återflyttad till Tyskland. 

 

 Nämndsekreterare Maria Kumm informerar om att vård- och omsorgsnämnden står på tur 

gällande kommunens arbete med att digitalisera nämndadministrationen. I mitten av maj 

kallas ledamöterna till utbildning och första digitala kallelsen planeras att komma till maj 

månads sammanträde.  
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VON § 31  

 

Rapportering av domar 

 

Följande domar behandlas: 

 

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

2. Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 14 januari 2016 gällande brott enligt brottsbalken. 

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

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

_________________ 

 


