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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 83 - 97 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Cecilia Gustafsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-06-23 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–11:15 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 

Barbro Spjuth (M), 2:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Eivor Leander (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Annette Andersson (S), ersätter Christina Wallin (V) 

Kurt Svensson (C), ersätter Anelia Dotcheva (C) §§ 91-97 

Nada Cvijanovic (L), ersätter Inger Herfindal (KD) 

Peter Stenberg (L), ersätter Anelia Doctcheva (C) §§ 83-90 
  
Ersättare Christer Örtegren (S)  

Peter Stenberg (L), §§ 91-97 
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Övriga deltagare Dragan Jukic, controller, vård- och omsorgsförvaltningen, §§ 83-90 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef, vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorgen, vård- och 

omsorgsförvaltningen, §§ 92-93 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VON § 83 Val av justerare 4 

VON § 84 Fastställande av föredragningslista 5 

VON § 85 Ekonomisk månadsuppföljning 2016 6 

VON § 86 LOV - Lagen om valfrihetssystem, fastställande av timpris 2016 7 

VON § 87 Medborgarförslag om att inrätta en äldreombudsman i Åmål 8 

VON § 88 Remiss - Slutbetänkande av utredningen Olika vägar till föräldraskap (SOU 

2016:11) 9 

VON § 89 Riktlinjer för familjehemsvård 10 

VON § 90 Uppföljningsrapport rörande Samhall AB annan utförare i hemtjänsten 11 

VON § 91 Ansökan om utökat serveringstillstånd Not Quite 12 

VON § 92 Lex Sarah-anmälan, Adolfsberg 13 

VON § 93 Återrapport gällande IVO:s tillsynsbesök inom äldreomsorgen gällande Lex 

Sarah-rutiner 14 

VON § 94 Återrapport gällande upplevd kvalitet i hemtjänsten 15 

VON § 95 Information/meddelanden 16 

VON § 96 Rapportering av delegeringsbeslut 17 

VON § 97 Rapportering av domar 18 
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VON § 83 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Cecilia Gustafsson (S) att justera dagens 

protokoll. 

__________  
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VON § 84 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Dagens föredragningslista fastställs. 

__________
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Dnr VON 2016/50 

VON § 85 Ekonomisk månadsuppföljning 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Dragan Jukic redovisar den ekonomiska prognosen för maj månad. Det 

prognostiserade resultatet är plus 375 000 kronor. Dragan Jukic redovisar 

nyckeltal för vård- och omsorgsnämndens verksamhet för maj månad samt 

sjukfrånvaron och fyllnads/övertid för april månad 2016. 

Sjukfrånvaron samt fyllnads/övertid fortsätter minska jämfört med 2015. 

Flera av enheterna inom äldreomsorgen redovisar ett underskott på grund av att 

budget stimulansmedel inte är inlagd. Pengar är rekvirerade men har inte kommit 

än. Prognosen är att resultatet kommer att rättas till under årets lopp för att hamna 

på plus 375 000 kronor vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse daterad den 16 juni 2016 från controller Dragan Jukic 

-Bilaga Ekonomisk prognos maj 2016 

-Bilaga Nyckeltal maj 2016 

Yrkande 

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

förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

 

__________
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Dnr VON 2016/94 

VON § 86 LOV - Lagen om valfrihetssystem, 
fastställande av timpris 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer timpris för externa utförare i hemtjänsten 

från 1 maj 2016 enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritt val av utförare i hemtjänsten infördes i Åmål år 2010. Timpriset 

uppdaterades senast den 1 maj 2015, föreligger ny beräkning av timpriset från 1 

maj 2016: 

För omvårdnad 

Extern utförare, momskompensation 2%, timpris 382,00 kronor 

Extern utförare, momskompensation 2%, inkl landsbygdstillägg, timpris 450,00 

kronor 

För service 

Extern utförare, ej momskompensation 324,00 kronor 

Extern utförare, inkl landsbygdstillägg, ej momskompensation 381,00 kronor 

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa 

timpris enligt ovan för externa utförare i hemtjänsten från 1 maj 2016. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2016 från controller Dragan Jukic 

-Protokollsutdrag från VON AU den 9 juni 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden fastställer timpris för 

externa utförare i hemtjänsten från 1 maj 2016 enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Samhall Åmål 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________
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Dnr VON 2015/158 

VON § 87 Medborgarförslag om att inrätta en 
äldreombudsman i Åmål 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

att inrätta en funktion som äldreombudsman eftersom stora delar av uppdraget 

redan tillgodoses av befintliga insatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag ingår ansvaret för information 

och att vara behjälpliga vid ansökningar av t ex hemtjänst, särskilt boende och 

bostadsanpassning. I nämndens ansvar ligger även att vara behjälplig vid 

överklagan. Det finns ett väl fungerande avvikelsesystem som innefattar Lex 

Sarah och synpunktshantering. Inrättandet av en äldreombudsman är en ökad 

ambitionsnivå som även kräver utökade resurser. Det är även en fråga för 

kommunstyrelsen att hantera eftersom en äldreombudsman ska ha en oberoende 

och självständig roll och därför inte organiseras inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

-Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2015 från Lisbeth Vestlund 

-Protokollsutdrag KF §58 

-Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2016 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

-Protokollsutdrag från VON AU den 9 juni 2016 

Yrkande 

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

kommunfullmäktige att avslå förslaget om att inrätta en funktion som 

äldreombudsman eftersom stora delar av uppdraget redan tillgodoses av befintliga 

insatser. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2016/53 

VON § 88 Remiss - Slutbetänkande av 
utredningen Olika vägar till föräldraskap (SOU 
2016:11) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till remissvar rörande 

slutbetänkandet av utredningen Olika vägar till föräldraskap. 

Paragrafen direktjusteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en remiss gällande slutbetänkande om utredning om olika 

vägar till föräldraskap. Remissvar ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 

23 juni 2016. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redogör för förvaltningens förslag till 

remissvar och föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom 

förvaltningens förslag till remissvar. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

-Remiss daterad den 14 mars 2016 från Regeringskansliet 

-Protokollsutdrag från VON AU den 9 juni 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag 

till remissvar rörande slutbetänkandet av utredningen Olika vägar till 

föräldraskap. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Regeringskansliet, 103 33 Stockholm 

ju.L@regeringskansliet.se 

__________
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Dnr VON 2016/91 

VON § 89 Riktlinjer för familjehemsvård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjer gällande familjehemsvård. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjerna med bilagor ska bidra till att beslut som fattas av olika handläggare 

blir så lika som möjligt, när förutsättningarna är lika. Riktlinjerna är baserade på 

gällande lagar och är tänkta att användas i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och 

Åmåls kommuner. Riktlinjerna gäller även för ensamkommande barn samt barn 

som omfattas av LSS. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redogör för förslag till riktlinjer och 

föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom dessa. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer familjehemsvård 

- Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättningar samt sociala förmåner för 

familjehem 

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2016 från avdelningschef IFO Berith 

Sletten 

- Protokollsutdrag från VON AU den 9 juni 2016 

Yrkande 

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

gällande familjehemsvård. 

Cecilia Gustafsson (S) yrkar bifall till Ewa Arvidssons (S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

__________
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Dnr VON 2015/49 

VON § 90 Uppföljningsrapport rörande Samhall 
AB annan utförare i hemtjänsten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisad uppföljningsrapport 

rörande Samhall AB i Åmål till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun ansvarar för att årligen utföra kontroll och uppföljning av de 

avtalade kraven inom ramen för Fritt val av utförare i hemtjänsten. 

Uppföljningen har genomförts genom bland annat granskning av dokumentation 

och journaler samt genom intervjuer med både personal från Samhall och brukare 

som tar emot insatserna. 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för 

uppföljningsrapporten och föreslår nämnden att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljningsrapport Samhall AB daterad den 30 maj 2016 från bitr. 

förvaltningschef Kenneth Bramberg 

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2016 från bitr. förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Protokollsutdrag från VON AU den 9 juni 2016 

Yrkande 

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

redovisad uppföljningsrapport rörande Samhall AB i Åmål till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

 

__________
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Dnr VON 2015/62 

VON § 91 Ansökan om utökat 
serveringstillstånd Not Quite 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Not Quite ekonomisk förening orgnr. 

769607-9065 tillfälligt utökat serveringstillstånd att få servera starköl, vin, annan 

jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i lokal nummer 17 med 

tillhörande utomhusområde, Fengersfors enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Beviljad 

serveringstid är alla dagar mellan kl 11.00–01.00. Beslutet gäller till och med 31 

augusti 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande utökat serveringstillstånd inkom den 26 april 2016. 

Utökningen avser en byggnad bakom caféet som Not Quite ek. förening själva 

disponerar, samt den del av trädgården som ligger i anslutning till denna lokal. 

Räddningstjänsten har påpekat vissa brister gällande brandsäkerheten i lokalen 

som ännu inte har åtgärdats. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson 

-Protokollsutdrag från VON AU den 9 juni 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att Not Quite ek. förening ska beviljas tillfälligt utökat 

serveringstillstånd som gäller fram till och med den 31 augusti 2016. Innan dess 

ska de brister som framkommit vid räddningstjänstens granskning åtgärdas innan 

ett beslut om stadigvarande utökat serveringstillstånd kan tas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2016/20 

VON § 92 Lex Sarah-anmälan, Adolfsberg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

En Lex Sarah-anmälan har gjorts gällande en händelse på det särskilda boendet 

Adolfsberg. Utredande avdelningschef Berith Sletten finner att adekvata åtgärder 

har vidtagits för att åtgärda situationen och att händelsen därmed inte bör anmälas 

till Inspektionen för vård och omsorg. Utredningen avslutas därmed. 

Beslutsunderlag 

-Lex Sarah-rapport daterad den 22 januari 2016 från enhetschef Stig Elveljung 

-Utredning daterad den 19 februari 2016 från avdelningschef Berith Sletten 

-Bilaga inkommen den 1 februari 2016 från enhetschef Stig Elveljung 

-Protokollsutdrag från VON AU den 9 juni 2016 

Yrkande 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

Enhetschef Stig Elveljung 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2016/44 

VON § 93 Återrapport gällande IVO:s 
tillsynsbesök inom äldreomsorgen gällande 
Lex Sarah-rutiner 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en oanmäld tillsyn inom 

äldreomsorgen avseende Lex Sarah-rutiner vid hemvården och särskilt boenden i 

kommunen. IVO avslutar ärendet men har funnit brister inom följande områden: 

-Anmälan av allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga 

missförhållanden. 

-Personalen kännedom om nämndens rutin avseende Lex Sarah. 

-Det systematiska kvalitetsarbetet och Lex Sarah. 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg och avdelningschef ÄO Marco 

Niemelä redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med 

bristerna. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag från VON den 28 april 2016 

Yrkande 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrakandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________  
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VON § 94 Återrapport gällande upplevd kvalitet 
i hemtjänsten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen för 2015 visade 

kraftiga variationer mellan enheterna, främst inom hemvården. 

Resultatet av undersökningen har använts för att identifiera förbättringsområden 

och ta fram verksamhetsmål på varje enhet inom äldreomsorgen. 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä återrapporterar om arbetet med 

verksamhetsmål samt om de genomförda åtgärderna för att förbättra kvaliteten 

inom hemvården. 

Yrkande 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-06-23  16 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 95 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

-Ewa Arvidsson (S) rapporterar från socialordförandemötet med Fyrbodal i 

Uddevalla den 10 juni 2016. Sjukvårdsavtalet samt våld i nära relationer 

diskuterades och mötesanteckningar har skickats till samtliga ledamöter i vård- 

och omsorgsnämnden i Åmål. 

-Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om att Arbetsmiljöverket har 

gjort en inspektion gällande arbetsmiljön inom IFO i Åmål. Vissa brister har 

uppkommit och Arbetsmiljöverket planerar ett återbesök den 14 september 2016. 

-Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson meddelar att läget inför semesterperioden 

är under kontroll, alla vikarietjänster är tillsatta. 

-Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson ger en kort delrapport om hur arbetet med 

internkontrollplanen fortlöper. 

  

Ordföranden Ewa Arvidsson (S) tackar förvaltningen för ett gott samarbete samt 

önskar tjänstemän och ledamöter en trevlig sommar. 

  

__________  
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VON § 96 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

1. Delegationsbeslut för perioden 1 till 31 maj 2016, bilaga 463-472 

2. Delegationsbeslut för perioden 1 till 31 maj 2016, bilaga 473-478 

3. Delegationsbeslut för perioden 1 till 31 maj 2016, bilaga 53 

Yrkande 

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

rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 97 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping daterad den 23 maj 2016 gällande 

ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar. 

- Dom i Kammarrätten, Göteborg daterad den 27 maj 2016 gällande LVU-ärende. 

- Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 9 juni 2016 gällande LSS-

ärende. 

- Beslut från Kammarätten i Göteborg daterad den 10 juni 2016 gällande bistånd 

enligt SoL. 

- Dom i Vänersborgs Tingsrätt daterad den 20 juni 2016 gällande vårdnadsärende. 

Yrkande 

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

rapporteringen av domar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________ 


