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VON § 170 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Ett ärende läggs till dagens föredragningslista: 

 

Information Lex Maria-anmälan. Med denna ändring fastställs dagens föredragningslista. 

 

 

Från mötet förs två olika protokoll, nämligen offentligt protokoll och sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 171   dnr 2014/54, 2014/131 

 

Budgetuppföljning/ekonomisk prognos för september månad 2014 med tertialprognos 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Ekonomiprognos daterad 13 oktober 2014 från controller Eva Larsson. 

2. Verksamhetsberättelse för tertial 2 daterad 30 september 2014 från controller Eva Larsson. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för ekonomiprognosen för september 2014 som visar på 

ett underskott på cirka 7,9 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för nyckeltal och kostnader för vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet. Gunnar Erlandsson redovisar den ekonomiska sammanställningen 

över de åtta första månaderna 2014, tertial två, som gjorts gällande vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att informationen noteras och läggs till handlingarna. Ordföranden ställer 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

___________________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

 

________________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 172  dnr VON 2014/54 

VON AU §182 

 

Åtgärdsförslag – ekonomisk balans 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Den 25 september 2014 gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

(§149) att redovisa hur förvaltningen arbetar för att minska budgetunderskottet 2014 och för att 

komma i balans inför 2015. Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redovisar ett förslag på åtgärdspaket 

(se nedan) för att få en budget i balans. 

 

Förvaltningens bedömning utifrån analys visar på att nuvarande budgetram 2015 behöver utökas för 

att möta den ökade volym som skett inom vård och omsorg. 

 
Vård- och 

omsorgsförvaltningen Åtgärd

Prognos 

201409

Budgetbalans 

2015

Stab

Bostadsanpassning Förv överskott 500

Allmänt sparbeting VOO Sparåtgärd 400

Centrala medel Sparåtgärd 1 350

Centrala medel Fortb stopp 600  

Nytillskott ram 4 000

Ökad ram Volymökning 5 300

Äldreomsorg

Hemtjänst Översyn -5 550 -3 500

Hemsjukvård Översyn -2 250 -1 800

SÄBO Anpassa budget -1 515 0

LSS

Gruppbostäder Översyn sjukfrånvaro 325 0

Daglig verksamhet Översyn sjukfrånvaro -150 0

Utebliven sanktionsavgift 662 0

Personlig assistans Översyn -610 0

IFO

Barn och unga Förstärkning -360 1 000

Migration ökad ram Önskad förstärkning  375

Bistånd

Ord boende Översyn insats -1 400  

Utskrivningsklara -200

Avgifter Översyn 250

Summa -7 948

Tillskott i ram 5 300 till i huvudsak hemtjänst och hemsjukvård och 375 till IFO  
 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet godkänner förvaltningens redogörelse och förslag till åtgärder 

för att minska på förväntat budgetunderskott 2014. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och 

finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder för att minska 

på förväntat budgetunderskott 2014 och få budgetbalans 2015. 

 

________________________ 
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Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse och förslag till åtgärder 

för att minska på förväntat budgetunderskott 2014. 

____________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef LSS, Johan Fritz 

Avdelningschef äldreomsorgen, Marco Niemelä 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 

Controller Eva Larsson  



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-23 
6(2
4) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 173 

 

Återrapport gällande särskild översyn av hemvården 

 

Avdelningschef äldreomsorgen, Marco Niemelä, informerar muntligt om det pågående arbetet med  

åtgärdsplaner som genomförs för att förbättra personalens situation i hemvården. 

 

_________________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

 

_________________________



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-23 
7(2
4) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 174  dnr VON 2014/87 

VON AU §192 

 

 

Revisionens övergripande granskning 2014 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse inkommen 16 juni 2014 från Anna Tång, KPMG, på uppdrag av 

kommunrevisionen. 

2. Presentation inkommen 1 oktober 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

David Bäcker, konsult från revisionsföretaget KPMG, och kommunrevisionen samtalar med vård- och 

omsorgsnämnden där man följer upp granskningen för åren 2011-2013. 

 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för ett bra samtal med revisionen. 

 

___________________ 
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VON § 175 
 

Rapportering ökat antal orosanmälningar IFO 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2014 från avdelningschef IFO, Berith Sletten, behandlas. 

 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten, föredrar ärendet. 

 

Hög arbetsbelastning med många anmälningar gällande barn och unga har kommit in till individ- och 

familjeomsorgens utrednings- och behandlingsgrupp på Södra Långgatan hittills under 2014. Det är 

en fördubbling av antalet orosanmälningar gällande barn 0-12 år. I samma målgrupp har även 

ansökningar gällande behov av stöd ökat. Familjecentralens föräldrarådgivare har ökat sina råd- och 

stödsamtal med cirka 30 % de senaste två åren.  

 

Även antalet ensamkommande barn och unga ökar konstant. 

 

___________________ 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att informationen noteras och läggs till handlingarna. Ordföranden ställer 

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

 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

_____________________ 
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VON § 176  dnr 2014/124, 2014/127 

VON AU § 184-185 

 

Lex Sarah-rapporter, utredning avslutad 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Lex Sarah-rapport daterad 25 augusti 2014 från enhetschef Ann-Marie Burman. 

2. Utredning daterad 1 september 2014 från avdelningschef Marco Niemelä. 

3. Lex Sarah-rapport daterad 15 september 2014 från enhetschef Christina Nilsson. 

4. Utredning daterad 18 september från avdelningschef IFO, Berith Sletten. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om två Lex Sarah-rapporter, den ena gäller LSS/ 

personlig assistans i augusti 2014 och den andra gäller en händelse på äldreboendet Illern i september 

2014. 

 

Utredningar har gjorts för respektive Lex Sarah-anmälan. Bedömning görs att händelserna inte är av 

den digniteten att anmälan föranleder anmälan till socialstyrelsen. Båda utredningarna avslutades 

därmed i september 2014. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

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

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

 

_____________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 177 
AU §186 dnr VON 2014/136 

 

 

Lex Sarah-rapport, utredning avslutad 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Lex Sarah-rapport daterad 3 oktober 2014 från enhetschef Christina Nilsson. 

2. Utredning daterad 17 oktober 2014 från utredande avdelningschef IFO, Berith Sletten. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om en händelse mellan två brukare på gruppboendet 

Illern den 18 september 2014. Utredning från den 17 oktober 2014 visar att vidtagna åtgärder bedöms 

vara tillräckliga och att händelsen inte föranleder anmälan till Socialstyrelsen. Utredningen avslutas 

därmed. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

 

_____________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 178 
AU §187 dnr VON 2014/132 

 

Sociala företag 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Projektbeskrivning daterad 20 september 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

Hemtjänsten i Åmål har under ett antal år generat underskott i verksamheten, bland annat genom fler 

vårdtagare och ökad sjukfrånvaro. För att möjliggöra en effektivisering påbörjades ett 

förändringsarbete inom hemtjänsten 2013. Under utvecklingsarbetet och i samråd med personalen har 

framkommit, att inköp av dagligvaror tar mycket tid, är tungt och stressigt. Den insatsen skulle kunna 

vara ett område som någon annan kunde utföra.  

 

En diskussion har förts med kommunstyrelseförvaltningen (Integration och arbetsmarknad) och 

Arbetsförmedlingen i Åmål, om det finns förutsättningar att prova en försöksverksamhet med inköp 

av dagligvaror, kopplat till arbetsmarknadsåtgärder. Det finns i dag långtidsarbetslösa personer i 

Åmål som har viljan att starta ett socialt företag för detta ändamål.   

 

Försöksverksamheten innebär att det sociala företaget får i uppdrag att sköta hanteringen av 

dagligvaror till personer i hemtjänsten, det innefattar beställning, iordningsställande av varor i affär, 

betalning från vårdtagare till affär samt uppackning av dagligvaror hos vårdtagaren. På så sätt skulle 

detta kunna avlasta hemtjänstpersonalen i Åmåls kommun.  

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet beslutar att vård- och omsorgsnämnden, tillsammans med 

kommunstyrelseförvaltningen (integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, IAF) och 

Arbetsförmedlingen i Åmål, skapar förutsättningar för en etablering av ett socialt företag i Åmål. 

Försöksverksamheten beräknas starta i november 2014 och pågå i två år. Driftstarten sker 1 januari 

2015. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt 

detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen (integrations- 

och arbetsmarknadsförvaltningen, IAF) och Arbetsförmedlingen i Åmål, skapa förutsättningar för en 

etablering av ett socialt företag i Åmål gällande hantering av dagligvaruinköp till brukare inom 

hemtjänsten. Försöksverksamheten beräknas starta i november 2014 och pågå i två år. Driftstarten 

sker 1 januari 2015. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
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Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen (integrations- 

och arbetsmarknadsförvaltningen, IAF) och Arbetsförmedlingen i Åmål, skapa förutsättningar för en 

etablering av ett socialt företag i Åmål gällande hantering av dagligvaruinköp till brukare inom 

hemtjänsten. Försöksverksamheten beräknas starta i november 2014 och pågå i två år. Driftstarten 

sker 1 januari 2015. 

 

 

_____________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg  
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VON § 179 

AU §188 dnr VON 2014/133  

 

Kostnadseffektivitet mellan hemtjänst och särskilt boende 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Utredning inkommen 8 oktober 2014 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg föredrar ärendet. 

 

Särskilt boende är i regel en förhållandevis dyr form av äldreomsorg. Genom att styra äldreomsorgen 

från särskilt boende till hemtjänsten kan verksamheten totalt sett kunna bli billigare men när man når 

den beräknade brytpunkten eller överstiger denna är det mer kostnadseffektivt att ge vård och omsorg 

i ett särskilt boende istället för i form av hemtjänst.  

 

Kostnaden för en plats på särskilt boende i Åmål är 489 931 kronor per år (2013). Det innebär att den 

beräknade brytpunkten för när hemtjänstinsatserna blir dyrare än särskilt boende beräknas till 101 

hemtjänsttimmar per månad. Under september 2014 var det totalt fyra ärenden som översteg 

brytpunkten 101 timmar. 

Några viktiga utgångspunkter är, utöver kostnadsaspekt, att från biståndsbedömningens sida göra en 

helhetsbedömning av brukarens behov och vilja. En skälig levnadsnivå och ett värdigt liv ska vägas in 

i den individuella bedömningen. Socialtjänstlagen anger även att frivillighet och självbestämmande 

ska vara vägledande vid handläggningen av enskilda ärenden. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet beslutar att fastställa nu aktuell brytpunkt för 

kostnadseffektivitet mellan hemtjänst och särskilt boende till 101 hemtjänsttimmar per månad. Vid 

biståndsbedömning som överstiger gällande brytpunkt inriktas arbetet aktivt på att säkerställa rätt 

omvårdnadsnivå utifrån behov och med utgångspunkt i den enskildes valfrihet, integritet och ett 

värdigt liv. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat 

enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa nu aktuell brytpunkt för kostnadseffektivitet mellan 

hemtjänst och särskilt boende till 101 hemtjänsttimmar per månad. Vid biståndsbedömning som 

överstiger gällande brytpunkt inriktas arbetet aktivt på att säkerställa rätt omvårdnadsnivå utifrån 

behov och med utgångspunkt i den enskildes valfrihet, integritet och ett värdigt liv. 

 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
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Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa nu aktuell brytpunkt för kostnadseffektivitet mellan 

hemtjänst och särskilt boende till 101 hemtjänsttimmar per månad. Vid biståndsbedömning som 

överstiger gällande brytpunkt inriktas arbetet aktivt på att säkerställa rätt omvårdnadsnivå utifrån 

behov och med utgångspunkt i den enskildes valfrihet, integritet och ett värdigt liv. 

 

______________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON § 180 

AU §189  dnr VON 2014/137 

 

Ändring i organisation gällande färdtjänst 

 

Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2014 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

behandlas. 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg föredrar ärendet. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att den fortsatta handläggningen av färdtjänst motsvarande 

0,5 tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 

januari 2015. Därmed föreslås även att delegerad beslutanderätt för vård- och omsorgsnämnden 

gällande färdtjänst återkallas från och med 23 oktober 2014 med anledning av ny ansvarig nämnd. 

 

Nuvarande budgetram för tjänsten som färdtjänsthandläggare, färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas i 

tabellen nedan. 

 

Verksamhet Budget 

2015 

Budget text 2015   

5131 1 900 000 Färdtjänst, transporter och central 

5131 157 000 Färdtjänst, administration, personal 

5131 7 000 Färdtjänst, administration, övriga 

kostnader 

5131 60 000 Färdtjänst, administration, sociala 

avgifter 

5132 100 000 Riksfärdtjänst, transporter  

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att: 

 

1. Handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 

kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2015. Budgetramen gäller under 

förutsättning att inga väsentliga förändringar meddelas från Västtrafik inför 2015.   

2. Delegerad beslutanderätt för vård- och omsorgsnämnden gällande färdtjänst återkallas från 

och med 23 oktober 2014 med anledning av ny ansvarig nämnd. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt dessa. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
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Fortsättning  VON § 180  

AU §189 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 tjänst och en budgetram på totalt 

2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2015.  

Budgetramen gäller under förutsättning att inga väsentliga förändringar meddelas från 

Västtrafik inför 2015.   

 

2. Delegerad beslutanderätt för vård- och omsorgsnämnden gällande färdtjänst återkallas 

från och med 23 oktober 2014 med anledning av ny ansvarig nämnd. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 tjänst och en budgetram på totalt 

2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2015.  

Budgetramen gäller under förutsättning att inga väsentliga förändringar meddelas från 

Västtrafik inför 2015.   

 

2. Delegerad beslutanderätt för vård- och omsorgsnämnden gällande färdtjänst återkallas 

från och med 23 oktober 2014 med anledning av ny ansvarig nämnd. 

 

______________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Kommunstyrelsen 
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VON § 181 

AU §190  dnr VON 2014/135 

 

Förslag till ändring taxor 2015 alkoholtillstånd 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2014 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson föredrar ärendet. 

 

Det finns idag möjligheter för biografer att sända till exempel operaföreställningar digitalt på 

landsbygden. Vid dessa tillställningar finns också önskemål om att kunna servera starköl och vin i 

pausen mellan föreställningarna. Det handlar om cirka 20 minuters paus som publiken kan köpa 

alkoholdrycker. Dessa pausserveringar är svåra att tillsyna, dels är det under en kort tid och dels under 

endast några tillfällen per år. 

 

Detta medför att arbetskostnader inte motsvarar den tillsynsavgift som tas ut. Inre tillsyn görs 

emellertid som för övriga tillstånd. För att få serveringstilstånd krävs också kunskapsprov för denna 

verksamhet som övriga. 

 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att ändra taxan för pausservering i 

konsertsal/biograf. Taxeförändringen medför att pausservering jämställs med provsmakning och 

utökade tillstånd samt att den årliga tillsynstaxan avser endast rörlig del av alkoholförsäljningen. 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra taxan för pausservering i 

konsertsal/biograf. Taxeförändringen medför att pausservering jämställs med provsmakning och 

utökade tillstånd samt att den årliga tillsynstaxan avser endast rörlig del av alkoholförsäljningen. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra taxan för pausservering i 

konsertsal/biograf. Taxeförändringen medför att pausservering jämställs med provsmakning och 

utökade tillstånd samt att den årliga tillsynstaxan avser endast rörlig del av alkoholförsäljningen. 

 

_______________________
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Fortsättning  VON § 181 

AU §190 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Kommunstyrelsen 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 182 

AU §191  
 

Förslag till ändring av mötestider för VON och VON AU november och december 

 

Förslag ges muntligt till ändring av mötestider vid två av de inbokade kommande mötena för VON 

och VON AU. Nya förslag nedan:  

 

 

Beslutad mötestid   Nytt förslag till mötestid 
27 november (VON AU)  1 december kl. 9-12, KF-salen 

11 december kl.13 (VON)  10 december kl. 9-12, KF-salen 

    

Beslutsgång 

 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet beslutar att ändra mötestider enligt ovan. Ordföranden ställer 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra mötestider till följande: 

 

VON AU 

1 december kl. 9-12, KF-salen 

 

VON 

10 december kl. 9-12, KF-salen 

___________________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra mötestider till följande: 

 

VON AU 

1 december kl. 9-12, KF-salen 

 

VON 

10 december kl. 9-12, KF-salen 

 

___________________________ 

 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

 

Ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON §  183  dnr 2014/145 

 

Avtal om samverkande sjukvård i Åmåls kommun 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Avtal inkommet den 16 oktober 2014 från Västra Götalandsregionen. 

 

I den samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, 

sjukvårdsrådgivning/1177, den prehospitala länssjukvården, MÄVA och övrig länssjukvård. Det 

gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan i sjukvården för att skapa ökad 

trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. Åtagandet 

avser full medverkan i en utökad samverkan enligt det koncept som utvecklas i Fyrbodal. 

Kommunens åtagande i samverkande sjukvård innehåller följande delar:  

 

 Tillfälliga insatser genom hembesök hos kommuninvånare som inte har kommunal hälso- och 

sjukvård genom hänvisning från sjukvårdsrådgivningen/1177, MÄVA eller jourcentral till 

kommunens sjuksköterskor. 

 

 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 snabbare kunna ge vård. Sjuksköterska från kommunen får, efter 

särskild utbildning, utföra medicinsk behandling vid IVPA-uppdrag. 

 

 Assistansuppdrag, kommunens sjuksköterskor har möjlighet att ta direktkontakt med 

sjuksköterska i ambulans för att få hjälp med bedömning och åtgärd. 

 

________________________ 
 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna avtal om samverkande sjukvård mellan Hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Dalsland och Åmåls kommun för 2015.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ewa Arvidsson (S) i handläggningen av detta ärende. 

__________________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anna-Karin Lindblom 

Enhetschef hemsjukvården, Viktor Weiber 
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VON §  184  dnr 2014/146 

 

Information Lex Maria-anmälan 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar muntligt om en Lex Maria-anmälan gällande en 

händelse i särskilt boende i augusti 2014. 

________________________  

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

________________________
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VON § 185 

Information/ meddelanden 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om att inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, beslutat om att avsluta ärende gällande omvandling från särskilt boende till 

trygghetsboende, Åmålsgården (diarienummer VON 2012/183).  

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson återrapporterar från besök hos sjuksköterskegruppen i 

hemvården (se VON §167). 

 Ewa Arvidsson (S) påminner om föreställningen Friskvård á la Babben måndagen den 27 

oktober klockan 18. Biljetter delas ut till ledamöter i vård- och omsorgsnämnden. 

 Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg ger en rapport om vilket stöd som finns att 

tillgå för traumaskadade ensamkommande ungdomar i Åmåls kommun. Kenneth Bramberg 

återkommer på vård- och omsorgsnämndens möte i november med ytterligare information 

kring vilket stöd som finns att tillgå utifrån den nya patientlagen som träder i kraft 2015. 

 Ewa Arvidsson (S) ger en återrapport från USD (Utveckling socialtjänsten i Dalsland)- mötet 

fredagen den 17 oktober 2014. 
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VON § 186 

Rapportering av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut inkommen 8 oktober 2014 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson under 

september månad 2014, bilaga 36, behandlas. 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 
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VON § 187 

 

Rapportering av domar 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt från den 6 oktober 2014 gällande särskild förordnad vårdnadshavare 

enligt föräldrabalken. 

 

Dom i Förvaltningsrätten, Göteborg från den 7 oktober 2014 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt från den 9 oktober 2014 gällande vårdnadsärende enligt föräldrabalken. 

________________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av domar. 

________________________ 


