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VON § 98 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Barbro Spjuth (M) att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 99 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Information om stimulansmedel läggs till dagens föredragningslista, som därmed 

fastställs. 

__________
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Dnr VON 2016/50 

VON § 100 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 juli månad. Det 

prognostiserade resultatet är plus 250 000 kronor. 

Flera av enheterna inom äldreomsorgen redovisar ett underskott på grund av 

semesterlöneskuld, sjuklön och övertid. Prognos är att resultatet kommer att rättas till 

under årets lopp för att hamna på plus 250 000 kronor vid årets slut. 

LSS-enheter visar ett negativt resultat på grund av semesterlöneskuld, sjuklön och 

övertid. Prognos redovisar dock ett nollresultat. 

IFO visar stort avvikelse mot budget och detta beror på flyktingmottagning samt 

föregående års uppbokningar (av 4,9 uppbokade millioner har 3,9 inkommit). 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2016 från controller Dragan Jukic 

-Bilaga Ekonomisk prognos juli 2016 

Yrkande 

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

förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 

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

har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2016/123 

VON § 101 Delegeringsreglemente 2016 för vård- 
och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att uppdra vård- och omsorgsförvaltningen att 

revidera nu gällande delegationsordning/reglemente tidigare reviderad 29 jan 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom vård och omsorgsförvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden. Av 

praktiska skäl måste beslutanderätten i många frågor överlåtas till lägre beslutsnivåer 

inom förvaltningen. Beslutanderätten sägs i dessa fall vara delegerad. Delegation innebär 

att vård- och omsorgsnämnden frånhänder sig sin beslutanderätt för visst ärende eller – 

betydligt vanligare – för en viss typ av ärenden. Mottagaren av delegation brukar i 

praktiken inom socialtjänsten inte vara viss person utan viss befattningskategori. Om 

inget annat sägs gäller delegationen även för vikarie på den befattningen (JO 1990/91 s 

258). 

Den grundläggande befogenheten att delegera beslutanderätten när det gäller kommunal 

verksamhet finns i 6 kap 33 § kommunallagen (1991:900), KL. Enligt detta lagrum får 

en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en annan anställd hos 

kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden. Enligt 6 kap 36 § KL får en nämnd även uppdra åt ordföranden eller 

annan utsedd ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte 

kan avvaktas. Enligt 6 kap 37 § KL kan en nämnd som delegerat beslutanderätt till en 

förvaltningschef ge denne rätt till så kallad vidaredelegation. I övrigt får inte 

vidaredelegation ske utan uttryckligt författningsstöd (JO 1990/91 s 358) 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg daterad 3 augusti 

2016 

- Protokollsutdrag från VON AU den 11 augusti 2016  

Yrkande 

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

omsorgsförvaltningen att revidera delegationsordning/reglemente. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/46 

VON § 102 Ansökan enligt LOV, Seniorbolaget 
Omsorg AB 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå och inte godkänna Seniorbolaget Omsorg 

AB:s ansökan om att bli godkänd som leverantör av serviceinsatser inom hemtjänsten då 

de inte uppfyller samtliga krav som beställaren Åmåls kommun fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 

Seniorbolaget Omsorg AB har den 8 mars 2016 ansökt om att bli godkänd som 

leverantör av hemtjänst i Åmåls kommun. Ansökan avser serviceinsatser utan angivet 

kapacitetstak. Ansökan har kompletterats med begärda bilagor. Seniorbolaget Omsorg 

AB har tagit del av Åmåls kommuns förfrågningsunderlag och förbundit sig att arbeta i 

enlighet med detta. 

I utredningen av ansökan framkommer brister hos Seniorbolaget Omsorg AB i att ta fram 

aktuella genomförandeplaner för sina brukare. Genomförandeplaner och dokumentation 

är ett krav som Åmåls kommun ställer på utföraren. Genomförandeplanerna ska beskriva 

hur insatserna ska genomföras och även uppfylla de krav som anges i gällande 

författningar. Vad som även framgår av referenser är att Seniorbolaget Omsorgs personal 

vänt sig direkt till brukare, och inte till biståndsbedömare, och önskat ändra beslutade 

insatser vilket Åmåls kommun finner anmärkningsvärt. 

Åmåls kommun bedömer att Seniorbolaget Omsorg AB i Åmål har lång erfarenhet av 

frivilligarbete men har bristande kunskaper om de krav som ställs i arbetet med 

serviceinsatser inom hemtjänsten vilket kommer till utryck exempelvis vid upprättande 

av genomförandeplaner, kvalitetsarbete, rutiner m.m. Ytterligare krav som ställs på 

leverantören är att på ett tillfredställande sätt hantera till exempel dokumentation, 

sekretessuppgifter, säker nyckelhantering m.m. vilket kan försvåras när företagets kontor 

är beläget i produktionschefens privata bostad. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg daterad 27 juli 

2016 

- Ansökan daterad 8 mars 2016 från Seniorbolaget Omsorg AB 

- Protokollsutdrag från VON AU den 11 augusti 2016 

Yrkande 

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

Omsorg AB:s ansökan då de inte uppfyller samtliga krav som beställaren Åmåls 

kommun fastställt. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

-Vård och omsorgsförvaltningen 

-Seniorbolaget Omsorg AB, Skutholmsvägen 12, 471 41 RÖNNÄNG 

__________  
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VON § 103 Information om nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar nämnden om den nya hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar och gränssnitt mellan 

regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Avtalet ska underlätta samarbetet 

lokalt genom att tydliggöra samverkansansvaret inom hälso- och sjukvården. Nuvarande 

avtal (2012-2016) är det fjärde avtalet sedan regionbildningen 1999 och gäller efter 

förlängning till och med den 31 mars 2017. Det nya avtalet är tänkt att gälla från 1 april 

2017 till 31 december 2020. 

Avtalet omfattar patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett 

gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL §18). 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-08-25  11 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2014/53 

VON § 104 Ansökan om serveringstillstånd - Herr 
och Fru Lunds skafferi 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beviljar Bonnie & Blue AB, orgnr 

556898-9940, utökat stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst 

alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten på innergården i Lunds skafferi, enligt 8 

kap 2 § alkohollagen. Utökningen avser också serveringstiden som beviljas fredag och 

lördag mellan klockan 11.00-02.00 inom lokalen, på uteserveringen och innergården 

samt övriga dagar mellan klockan 11.00-01.00 enligt 8 kap 19 § alkohollagen. 

En förutsättning för det utökade tillståndet på innergården är det inte inkommer 

upprepade klagomål från närboende gällande ljudnivån, vilket kan innebära att 

serveringstiden omprövas. Även räddningstjänstens krav på utrymning för hyresgäster 

och biobesökare samt brandsläckare ska vara uppfyllda. 

Sammanfattning av ärendet 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson föredrar ärendet.  

Anmälan om ändring av det stadigvarande serveringstillståndet inkom från Bonnie & 

Blue AB, orgnr 556898-9940, den 1 juni 2016. Anmälan avsåg både utökade lokaler 

samt utökad serveringstid. Företaget har stadigvarande serveringstillstånd i Åmåls 

kommun på serveringsstället Lunds skafferi sedan 22 maj 2014. 

Det har inte framkommit några oegentligheter runt sökande eller det tänkta 

serveringsstället. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 4 juli 2016 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

- Protokollsutdrag från VON AU den 11 augusti 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beviljar 

Bonnie & Blue AB utökat stadigvarande serveringstillstånd enligt förslaget från 

alkoholhandläggaren. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________  
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VON § 105 Information om stimulansmedel 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar nämnden om socialstyrelsens 

stimulansmedel. 

Stimulansmedlen är ett statligt bidrag avsedda för att öka bemanningen inom den av 

kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet 

och kvalitet för den enskilde. 

Åmåls kommun ansökte om, och tilldelades 3 675 000 kronor i stimulansmedel för 2016. 

Bidraget har använts för utökning av cheftjänster, aktivitetssamordnare, hemsjukvården 

samt som extra resurs vid behov inom äldreomsorgen.  

Framöver kommer en del användas på demensvården. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

__________  
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VON § 106 Information ombyggnad 
Ekbacken/demenscentrum 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä informerar om ombyggnationen av 

demenscentrumet på Ekbacken. Marco redovisar hur långt projektet har kommit samt 

visar och förklarar ritningarna. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2016/107 

VON § 107 Lex Sarah-anmälan, LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä informerar om att en Lex Sarah-anmälan 

har gjorts gällande en händelse på det särskilda boendet Västra Åsenvägen 3. Utredande 

avdelningschef finner att adekvata åtgärder har vidtagits för att åtgärda situationen och 

att händelsen därmed inte bör anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah-rapport daterad 16 maj 2016 från enhetschef Jessica Olsson 

- Lex Sarah-utredning daterad 27 juni 2016 från avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

- Protokollsutdrag från VON AU den 11 augusti 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/108 

VON § 108 Lex Sarah-anmälan, LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä informerar om att en Lex Sarah-anmälan 

har gjorts gällande en händelse på det särskilda boendet Västra Åsenvägen 1. Utredande 

avdelningschef finner att adekvata åtgärder har vidtagits för att åtgärda situationen och 

att händelsen därmed inte bör anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah-rapport daterad 15 juni 2016 från enhetschef Jessica Olsson 

- Lex Sarah-utredning daterad 28 juni 2016 från avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

- Protokollsutdrag från VON AU den 11 augusti 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/125 

VON § 109 Lex Sarah anmälan Alminia AB 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap. § 1 OSL *** 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om att en Lex Sarah-anmälan 

har gjorts gällande en händelse hos en privat utförare som drabbat en Åmålsbo. Den 

privata utföraren har utrett händelsen och anmält den till Inspektionen för Vård- och 

Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Utredning enligt 24 e § LSS 

- Anmälan till IVO daterad 31 juli 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-08-25  17 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2016/59 

VON § 110 Rapportering till IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, gällande ej verkställda beslut 
2016 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap. § 1 OSL *** 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om inkomna rapporter 

gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS för andra kvartal 2016. 

Beslutsunderlag 

- Kvartals- och individrapport SoL och LSS, kvartal 2 

- Protokollsutdrag från VON AU den 11 augusti 2016 

Yrkande 

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

lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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VON § 111 Information om Trygg hemgång 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg och biståndshandläggare Ulrika Sundfält 

uppdaterar nämnden om Trygg hemgång. 

Åmåls kommun genomför vårdplanering innan utskrivning från sjukhus. 

Vårdplaneringen sker i första hand genom webb- konferens. Vid vårdplanering 

medverkar som regel den enskilde, anhöriga samt vårdplaneringssjuksköterska från 

sjukhuset. Från kommunen medverkar biståndshandläggare, rehabpersonal och 

sjuksköterska. 

Brukare som efter vårdplaneringstillfället är i behov av hemtjänst och hemsjukvård 

erbjuds trygg hemgång. Målgruppen är både nya brukare och brukare som har hemtjänst 

sedan tidigare. 

Sexton brukare har deltagit sedan starten, målgruppen utvidgades i februari 2016. En 

kartläggning sker under sommaren/hösten 2016 om möjlighet till att ytterligare utvidga 

målgruppen. 

Arbetet med trygg hemgång har resulterat i en ökad implementering av arbetssättet inom 

förvaltningen (till exempel genom information vid verksamhetsmöten, APT, 

planeringsdagar), förbättrat samarbete mellan professioner och ökad trygghet i 

arbetssättet. En checklista har även tagits fram av rehab.  

I slutändan har brukaren upplevt ökad trygghet vid hemgång. 

Yrkande 

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

lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

har beslutat enligt detta. 

__________  
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VON § 112 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 juni till 31 juli 2016, bilaga 54-55 

2. Delegationsbeslut för perioden 1 maj till 31 maj 2016, bilaga 479-483 

3. Delegationsbeslut för perioden 1 juni till 30 juni 2016, bilaga 484-492 

4. Delegationsbeslut för perioden 1 juni till 30 juni 2016, bilaga 493-501 

5. Delegationsbeslut för perioden 1 juli till 31 juli 2016, bilaga 502-509 

6. Delegationsbeslut för perioden 1 juli till 31 juli 2016, bilaga 510-514 

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 

har beslutat enligt detta. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-08-25  20 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 113 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 21 juni 2016 gällande brott enligt brottsbalken. 

- Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 30 juni 2016 gällande bistånd enligt SoL. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 28 juni 2016 gällande brott enligt brottsbalken. 

- Dom i Skaraborgs tingsrätt daterad 27 juni 2016 gällande brott enligt brottsbalken. 

- Dom i Kammarrätten i Göteborg daterad 1 juli 2016 i LVU-ärende. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 15 juli 2016 i vårdnadsärende. 

- Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 18 juli 2016 gällande dagersättning enligt 

lag om mottagande av asylsökande samt förordningen om mottagande av asylsökande. 

- Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 9 augusti 2016 gällande bistånd enligt 

SoL. 

- Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 16 augusti gällande bistånd enligt SoL. 

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 

har beslutat enligt detta. 

__________ 


