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Sekreterare  Paragrafer 126 - 138 
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Justerare  

 Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 
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Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-10-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-09 Datum då anslaget tas ned 2016-12-01 
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 Pierre Carroz 
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Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 
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Kurt Bertelsen, § 132 

Annelie Svensson, konsult, KPMG, § 132 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 126 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

__________  
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VON § 127 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Följande ärende läggs till föredragningslistan, som därmed fastställs: 

- Ärendet om överklagan av vård- och omsorgsnämndens beslut om varning på 

Café XO 

- Information/meddelande:  

 Rapportering från dialogmötet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 Uppdatering av diariesystemet 

 Information om RIA i Åmål 

__________
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Dnr VON 2016/50 

VON § 128 Ekonomisk månadsuppföljning 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognostiserat resultat uppgår till 3 100 000 kronor. 

Äldreomsorg inklusive bistånd prognostiserar ett plusresultat på 1 300 000 kronor 

vid årets slut. 

LSS prognostiserar också ett plusresultat på 700 000 kronor vid årets slut. 

IFO prognostiserar 500 000 kronor. 

Hemsjukvården prognostiserar 100 000 kronor. 

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar ett plusresultat på 500 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2016 från controller Dragan Jukic 

Bilaga Ekonomisk prognos september 2016 

Bilaga Nyckeltal september 2016 

Yrkande 

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

förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2016/123 

VON § 129 Tillägg i delegeringsreglemente 
2016 för vård-omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden bifaller förslaget om tillägg i delegeringsreglemente 

enligt följande: 

Ärendetyp: Beslut att hos Migrationsverket begära omprövning av 

anvisningsbeslut gällande ensamkommande barn och ungdomar. 

Delegat: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Lagrum: 3 § LMA och 10 kapitlet 2 § OSL. 

Sammanfattning av ärendet 

Under tiden då det kom ett mycket högt antal ensamkommande barn till Sverige, 

har det blivit uppenbart att Migrationsverket ibland har anvisat kommunerna 

personer som är uppenbart över 18 år. Hittills har det varit svårt för kommunerna 

att göra någonting åt detta, och situationen har försvårat kommunernas 

möjligheter att på ett bra sätt kunna tillgodose ensamkommande barn och ungas 

behov. Våra HVB och socialsekreterare har vid flera tillfällen lyft det olämpliga 

med att blanda barn och vuxna på kommunens boenden. 

SKL har arbetat med frågan och har nu tillsammans med Migrationsverket 

publicerat rutiner för hur kommunerna ska kunna få ett anvisningsbeslut 

omprövat, om det är uppenbart att den anvisade personer är över 18 år.  

För att socialnämnden ska kunna begära en omprövning av en anvisning krävs att 

det finns ett underlag som pekar på att den anvisade personer är över 18 år. 

Exempel på sådana indikationer skulle kunna vara den anvisades egna utsagor om 

fru/man och barn i hemlandet, identitetshandlingar som visar att den anvisade är 

äldre än vad Migrationsverket registrerat, identitetshandlingar i annat land och så 

vidare. 

När nämnden begär omprövning av ett anvisningsbeslut kommer nämnden 

samtidigt att bryta mot sekretessen enligt 26 kapitlet 1 § OSL. För att kunna göra 

detta krävs en sekretessbrytande bestämmelse. SKL menar att man i enlighet med 

10 kapitlet 2 § OSL i vissa fall skulle kunna hävda att det är nödvändigt för 

nämnden att lämna ifrån sig sekretessbelagt material för att själva kunna fullgöra 

sin verksamhet- att kunna ge barn och unga trygg och säker vård inom 

kommunens boenden. En bedömning av om 10 kapitlet 2 § OSL är tillämpligt 

måste göras i varje enskilt ärende innan en begäran om omprövning sker.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Sandra Jillnevik daterad 12 oktober 2016 
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Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden bifaller enhetschef 

Sandra Jillneviks förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Enhetschef Sandra Jillnevik 

__________
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Dnr VON 2016/142 

VON § 130 Nämndreglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner det reviderade reglementet och 

överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nämndreglemente är ett styrdokument som tydliggör vilka befogenheter 

nämnden har och är juridiskt sett ett viktigt dokument. Fullmäktiges arbetsordning 

och nämndernas reglementen i Åmåls kommun har inte setts över sedan 2012. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i december 2014 kommit ut med 

nya rekommendationer för fullmäktiges normalarbetsordning (cirkulär 14:57) och 

nämndernas reglementen (cirkulär 14:58). På grund av SKL:s nya 

rekommendationer samt att det var fyra år sedan reglementen sågs över är det 

aktuellt med en revidering. Dels för att säkerställa att de hålls uppdaterade i 

enlighet med lagstiftningen men också för att de ska överensstämma med 

nuvarande ansvarsområden inom kommunen. 

Samtliga reglementen i kommunen ska revideras, och den största förändringen är 

att arbetsordningen samt styrelsen och respektive nämnds reglementen har delats 

upp, vilket innebär att reglementen blir nämndspecifika. Förändringen har gjorts 

för att skapa ett dokument som är lättillgängligt för såväl politiker, tjänstemän 

som medborgare. Nämndspecifika reglementen klargör tydligare hur respektive 

politiskt organ ska arbeta. Ytterligare en förändring av ren strukturell karaktär är 

att styrelsens och nämndernas reglementen numreras med paragrafer, vilket inte 

gjorts tidigare. Införande av paragrafer underlättar hänvisning i dokumenten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2016 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

- Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

- Protokollsutdrag VON AU § 228, 2016-10-06 

Yrkande 

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

reviderade reglementet och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

fastställande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 
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Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr VON 2016/127 

VON § 131 Yttrande gällande revisionens 
granskning av personalresurser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande, daterat 26 

september 2016, och antar det som yttrande till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Granskningens syfte är att utreda ifall nämnden har en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av personalförsörjning och planering inom äldreomsorgens hemvård. 

Revisionen konstaterar att vård- och omsorgsnämnden har genomgått stora 

förändringar inom hemvårdsområdet de senaste åren. En minskning av antalet 

platser inom särskilt boende för ett antal år sedan har påverkat arbetssituationen 

inom hemvården negativt. I anslutning till organisationsförändringen 

genomfördes ett omfattande utvecklingsarbete parallellt med omstruktureringen, 

vilket som i sin tur också påfrestat arbetsbelastningen. Situationen har därefter 

förbättrats och medarbetarenkäten för år 2015 visar på högre trivsel än tidigare. 

Även sjukskrivningstalen har förbättrats inom hemvården. 

Granskningen påvisar dock fortsatt behov av styrning, uppföljning och planering 

av verksamheten då det framkommer att verksamheten har svårigheter att 

rekrytera nödvändig personal på alla nivåer och då kommunen står inför stora 

demografiska utmaningar. 

Rekommendationer i revisionsrapporten till Vård- och omsorgsnämnden: 

Nämnden bör tillse att inriktningsmålen tydliggörs så att måluppfyllelsen lättare 

går att mäta. Nämnden bör rikta ett särskilt intresse mot framtida kompetensbehov 

inom verksamheten och planering inför rekrytering av nödvändig kompetens. 

Arbetet med måluppfyllelse av förvaltningens kontinuitetsmål bör intensifieras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 27 september 2016 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Yttrande till revisionen gällande granskning av planering av personalresurser 

avseende vård- och omsorg daterat 26 september 2016 

- Revisionsrapport ”Planering av personalresurser avseende vård och omsorg” 

inkommen 23 augusti 2016 

- Protokollsutdrag VON AU § 227, 2016-10-06 

Yrkande 

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

förvaltningens yttrande, daterat 26 september 2016, och antar det som yttrande till 

revisionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Åmåls kommuns revision 

__________
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Dnr VON 2016/132 

VON § 132 Revisionens grundläggande 
granskning 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för en bra dialog med revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen och Annelie Svensson, konsult från revisionsföretaget 

KPMG, samtalar med vård- och omsorgsnämnden där man följer upp den 

grundläggande granskningen av vård- och omsorgsnämnden 2016. 

Beslutsunderlag 

- Brev från revisorerna daterad 31 maj 2016 inklusive bilaga med frågeställningar 

- Redovisningsunderlag från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2016/116 

VON § 133 Överklagan av vård- och 
omsorgsnämndens beslut om varning på Café 
XO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beslutar att inte ändra sitt beslut 

om varning enligt 9 kap 17 § alkohollagen. 

Överklagan har inkommit i rätt tid. Fredrik Svenssons överklagan inkom den 13 

oktober 2016. 

Det har inte framkommit något nytt som föranleder omprövning av beslutet. 

Ärendet överlämnas till förvaltningsdomstolen för beslut i överklagandet. 

  

Som motivering till beslutet anges 8 kap 23 § alkohollagen: Från ett 

serveringsställe med serveringstillstånd får inte någon medföra spritdrycker, vin, 

starköl eller andra jästa alkoholdrycker som har serverats i lokalen.  

Även 8 kap 12 § alkohollagen gäller som motivering för skatteverkets beslut om 

kontrollavgift: Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller 

hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna 

lag.  

Syftet med varning är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta till de 

förhållanden som har föranlett varningen. Eftersom bestämmelsen om varning har 

placerats före bestämmelsen om återkallelse anges att varning ska vara ett 

förstahandsalternativ vid överträdelser av alkohollagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen genomförde tillsyn med skatteverket den 2 juli 2016 och Café XO 

AB fick kontrollavgift om 25 000 kronor för misskött entrékassa och 

kvittoerbjudande till kund. Kontrollavgiften var på detta belopp då det var en ny 

överträdelse som inträffat inom ett år från senast beslutad kontrollavgift (2015-

05-26). 

Den 8 juli 2016 gjorde polisen tillsyn i lokalerna och upptäckte då att cirka 10 

personer gick ut från uteserveringen och in i närliggande park med ölflaskor och 

drinkglas. Det fanns ingen vakt eller entrévärd som kontrollerade ingången till 

restaurangen under denna tid. Vård- och omsorgsnämnden tog beslut 2011 att 

Café XO AB skulle ha två förordnade vakter för kontroll av serveringsställets in- 

och utgångar vid tillställningar såsom pub- och hårdrockskvällar, samt på 

Bluesfesten. 
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Med anledning av ovanstående beslutade vård- och omsorgsnämnden i Åmåls 

kommun om att meddela en varning till Café XO AB enligt 9 kap 17 § 

alkohollagen, den 22 september 2016 (VON § 119). 

Café XO:s ägare Fredrik Svensson har per mail den 13 oktober 2016 överklagat 

beslutet om varning, se bilagor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 oktober från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

- Polisens promemoria daterad 8 juli 2016 

- Mailkonversation mellan alkoholhandläggare Yvonne Pettersson och Café XO:s 

ägare Fredrik Svensson daterad 25 juli 2016 

- Skatteverkets beslut om kontrollavgift daterat 16 augusti 2016 

- Utredning daterad 18 april 2011 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

- Överklagan av vård- och omsorgsnämndens beslut om varning (VON § 119, 

2016-09-22) inkommen 13 oktober 2016 från Fredrik Svensson  

- Vård- och omsorgsnämndens beslut om varning (VON § 119) daterat 22 

september 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget om att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar att inte ändra sitt beslut om varning, enligt 

tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten, Box 53197, 400 15 GÖTEBORG 

Café XO AB, Södra Ågatan 11, 662 31 ÅMÅL 

Yvonne Pettersson, SAiD, Timmervägen 12, 458 31 Färgelanda 

__________
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Dnr VON 2016/59 

VON § 134 Rapportering till IVO, Inspektionen 
för vård och omsorg, gällande ej verkställda 
beslut 2016 

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 tredje kvartal 2016. 

Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapport LSS från avdelningschef Johan Fritz daterad 7 oktober 2016 

- Individrapport LSS daterad 7 oktober 2016 

- Kvartalsrapport SoL ÄO från enhetschef Jessica Sädbom daterad 13 oktober 

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 nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________
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Dnr VON 2016/97 

VON § 135 Utdelning ur vård- och 
omsorgsnämndens fonder 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

För år 2016 fanns enbart medel ur Anna von Wolkers liv- och kapitalräntefond 

tillgängliga för utdelning till sökande i Åmåls kommun. Med anledning av den 

låga utdelningen ur Anna von Wolkers liv- och kapitalräntefond för 2016 

beslutade förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson genom delegation att spara årets 

medel till 2017-års utdelning. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut daterat 13 oktober 2016 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Förteckning fonder 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 nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________  
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VON § 136 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Ewa Arvidsson (S) återrapporterar från dialogmötet med norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden på Ungdoms- och vuxencentralen i Åmål den 21 oktober 2016. 

- Cecilia Gustafsson (S) och Birgit Karlsson (MP) informerar om RIA verksamhet 

i Åmål. 

- Nämndsekreterare Pierre Carroz informerar nämnden om en uppdatering i 

diariesystemet. 

__________  
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VON § 137 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 till 30 september 2016, bilaga 57 

2. Bistånds för perioden 1 till 30 september 2016, bilaga 515-523 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 september 2016, bilaga 524 

4. Vuxengruppen för perioden 1 till 30 september 2016, bilaga 525-526 

5. Barn- och familj för perioden 1 till 30 september 2016, bilaga 527-532 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 30 september 2016, bilaga 533-

535 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 138 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 5 oktober 2016 i fråga om vårdnad och 

umgänge. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 14 oktober 2016 i fråga om vårdnad. 

- Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 14 oktober 2016 gällande bistånd 

enligt SoL. 

__________ 


