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VON § 1 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Cecilia Gustafsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 2 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ett ärende gällande en anmälan enligt Lex Maria läggs till föredragningslistan, 

som därmed fastställs. 

__________
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Dnr VON 2017/1 

VON § 3 Internkontroll 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta interkontrollplan för 2017. Följande 

processer/rutiner ska följas upp: 

- Följsamhet gällande rutin för egna medel avseende brukare på äldreboende och 

boende enligt LSS. 

- Lagstadgad tid för utredning barn/unga enligt 11.kap 2§ socialtjänstlagen, SoL. 

- Att läkemedelsgenomgångar genomförs av ansvarig läkare enligt 

överenskommelse för patienter med kommunal hemsjukvård. 

- Utredningsstrukturer för familjehemsutredningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi - att säkerställa 

att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. Regler för intern 

kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente för intern kontroll. 

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

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har en 

skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen, men även en 

möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar till nämnden förvaltningens 

förslag till internkontrollplan för år 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Dokument Internkontrollplan 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 26 

Yrkande 

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

interkontrollplan för 2017 enligt förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr VON 2016/169 

VON § 4 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland 2017-2020 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, 

avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna och 

kommunerna i Västra Götaland. 

Att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete 

mellan Västra Götaland och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 

1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande 

överenskommelse, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

Att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 

läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som 

Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtalet.. 

Att ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och 

kommunerna i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av 

nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och 

samverkan inom de områdena där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- 

och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 

gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, 

arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och 

övriga kompetenser. 

Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och 

sjukvården är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser 

från båda huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård 

med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. 

Patientens perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha 

kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa 

med fokus på patientnyttan. 

En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett 

förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att 

överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och 

deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har 

deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag. 
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Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse 

om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och blir 

underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är 

giltigt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2016 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 

- Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk 

- Protokollsutdrag VON AU § 27 

Yrkande 

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

kommunfullmäktige att ställa sig bakom avtalet och dess underavtal. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr VON 2016/144 

VON § 5 Lex Sarah anmälan, Ekbacken 2016-
10-04 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har lämnats in den 6 oktober 2016 gällande en händelse 

som inträffade den 4 oktober 2016. Händelsen har utretts av ansvarig 

avdelningschef. Händelsen bedöms i samråd med medicinskt ansvarig 

sjuksköterska kunna ha inrapporterats som en Lex Maria. Beslut har tagits om att 

inte anmäla händelsen till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningen 

avslutas efter samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2016 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Lex Sarah rapport daterad 4 oktober 2016 

- Lex Sarah utredning daterad 29 december 2016 

- Protokollsutdrag VON AU § 21 

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 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/149 

VON § 6 Lex Sarah anmälan, Ekbacken 2016-
10-10 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har lämnats in den 18 oktober 2016 gällande en händelse 

den 10 oktober 2016. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef. Åtgärder 

har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens 

allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2016 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Lex Sarah rapport daterad 10 oktober 2016 

- Lex Sarah utredning daterad 29 december 2016 

- Protokollsutdrag VON U § 22 

Yrkande 

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

informationen och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/151 

VON § 7 Lex Sarah anmälan, Illern  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har lämnats in den 25 oktober 2016 gällande en händelse 

den 10 oktober 2016 på Illerns äldreboende. Händelsen har utretts av 

ansvarig avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef 

finner inte att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2016 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Lex Sarah rapport daterad 21 oktober 2016 

- Lex Sarah utredning daterad 29 december 2016 

- Protokollsutdrag VON AU § 23 

Yrkande 

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

informationen och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/30 

VON § 8 Lex Maria anmälan, SÄBO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar nämnden om 

en Lex Maria anmälan och redogör för ärendet. 

Händelsen gäller en äldre man med ett allt sämre allmäntillstånd på ett särskilt 

boende. Under en telefonkontakt med en läkare framkom i dialogen mellan 

sjuksköterska och läkare felaktiga diagnoser som sedan dokumenterades i 

patientens omvårdnadsjournal. Omvårdnadspersonalen förmedlade sedan den 

informationen vidare till anhöriga som utsattes för ökad oro. Patienten har inte 

påverkats på något sätt. 

Händelsen har utretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska och omedelbara samt 

riskförebyggande åtgärder har vidtagits. Händelsen är anmäld enligt Lex Maria 

till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Yrkande 

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

informationen och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/167 

VON § 9 Lex Sarah anmälan, daglig verksamhet 
Opus 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har lämnats in den 14 september 2016 gällande en händelse 

som inträffade den 9 september 2016. Händelsen har utretts av 

ansvarig avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef 

finner inte att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen 

för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 13 september 2016 

- Lex Sarah utredning daterad 27 december 2016 

- Protokollsutdrag VON AU § 24 

Yrkande 

Birgit Karlsson (MP) 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 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/168 

VON § 10 Lex Sarah anmälan, LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Jäv 

Peter Stenberg (L) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har lämnats in den 8 september 2016 gällande en händelse 

på enheten Södra Långgatan. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef. 

Åtgärder har vidtagits och händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 7 september 2016 

- Lex Sarah utredning daterad 27 december 2016 

- Anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg IVO, daterad 3 

januari 2016 

- Protokollsutdrag VON AU § 25 

Yrkande 

Birgit Karlsson (MP) 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 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________  
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VON § 11 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Rolf Lindström (S) efterfrågar detaljer gällande ett föreläggande med vite som 

Arbetsmiljöverket adresserat till Åmåls kommun. Förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson informerar om att Arbetsmiljöverket har efter inspektion förelagt 

kommunen att vidta åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Förvaltningen har inga 

invändningar i sak mot de krav som ställts och betraktar föreläggandet som ett bra 

tillfälle att förbättra arbetsmiljön på förvaltningen. Flera åtgärder har redan 

vidtagits för att efterleva kraven och arbetet för att uppfylla samtliga krav pågår. 

Förvaltningschefen bedömer att kraven kommer uppfyllas i god tid och 

förtydligar att viten döms ut enbart i de fall kraven inte infrias. 

- Ewa Arvidsson (S) återrapporterar från Cecilia Grefves besök i Åmål den 12 

januari 2017. Cecilia Grefve är regeringens nationella samordnare för den sociala 

barn- och ungdomsvården och var i Åmål på ett uppföljande besök. Åmål är en av 

52 kommuner som valts ut i en nationell dialoggrupp. Målet är att lägga fram en 

plan för hur socialtjänsten ska utvecklas för att ge barn och ungdomar den hjälp 

de behöver. 

- Diskussion förs om hissen på LSS-daglig verksamhet som nyligen byttes ut mot 

en mindre hiss, vilket medförde problem för vissa brukare. Jan-Erik förklarar att 

fastighetsägaren ÅKAB har tagit på sig ansvaret för felet och informerar att 

diskussioner har skett mellan vård- och omsorgsförvaltningen och ÅKAB om 

lokalen. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om Mobil närvård. 

Målsättningen med Mobil närvård är skapa en god sammanhållen nära vård utan 

onödiga sjukhusvistelser, där den äldre ska få en individanpassad, trygg och 

samordnad nära vård som präglas av helhetssyn. Det finns i dagsläget olika 

modeller av Mobil närvård. Dalsland, Munkedal och Strömstad har startat en 

gemensam projekt om Mobil närvård, där förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

ingår i en arbetsgrupp för att hitta lösningar anpassade till de lokala förhållanden. 

- Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar nämnden om en 

inkommen Lex Sarah rapport från Samhall. Händelsen kommer att utredas och 

redovisas till kommande nämndsammanträde. 

- Barbro Spjuth (M) efterfrågar en redogörelse av personalvårdande insatser och 

utbildning, speciellt på LSS. Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson återkommer 

med ett svar till kommande nämndsammanträde. 

- Nämnden informeras om att bidraget Ytterligare medel håller på att ses över. Ett 

förslag kommer att presenteras vid kommande nämndsammanträde. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-01-26  15 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 12 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

1. Bistånd för perioden 1 till 31 december 2016, bilaga 572-580 

2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 december 2016, bilaga 581 

3. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 december 2016, bilaga 582-583 

4. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 december 2016, bilaga 584-588 

5. Ensamkommande barn för perioden 1 till 30 november 2016, bilaga 589 

Yrkande 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner 

rapporteringen av delegeringsbeslut 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-01-26  16 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 13 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 9 december 2016 i fråga om vårdnad. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 4 januari 2017 i fråga om misshandel, 

våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott. 

- Dom från Svea hovrätt daterad 5 januari 2017 i fråga om ringa narkotika brott. 

- Beslut från Åklagarmyndigheten daterat 10 januari 2017 gällande upphävt 

kontaktförbud. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 9 januari 2017 i fråga om 

bistånd enligt SoL. 

- Beslut från Kammarätten i Göteborg daterat 18 januari 2017 i fråga om 

prövningstillstånd gällande överklagat beslut om bistånd enligt SoL. 

Yrkande 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner 

rapporteringen av domar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________ 


