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VON § 190 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Två ärenden läggs till dagens föredragningslista: 

 

 Rättelse av beslut gällande färdtjänst (delegation) 

 Gällande den ekonomiska situationen i vård- och omsorgsnämnden 

 

Ett ärende stryks från dagens föredragningslista: 

 

 Återrapport stöd för traumaskadade ensamkommande ungdomar i Åmål 

 

 

Med dessa ändringar fastställs dagens föredragningslista. Från mötet förs två olika protokoll, 

nämligen offentligt protokoll och sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 191   dnr 2014/54 

 

Budgetuppföljning/ ekonomisk prognos för oktober månad 2014 

 

Ekonomiprognos daterad 7 november 2014 från controller Eva Larsson behandlas. 

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen för oktober 2014 som visar på ett underskott 

på ca 9,2 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Eva Larsson redogör för 

nyckeltal och kostnader för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 

 

Controller Eva Larsson redovisar kort- och långsiktig sjukfrånvaro under 2014 bland personal i vård- 

och omsorgsförvaltningen redovisas. 

 

Som en del av åtgärdspaketet för ekonomisk balans för vård- och omsorgsnämnden fanns ett beslut 

om varsel av två sjuksköterskor. Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om att beslutet 

dragits tillbaka då behoven av tjänsterna är stora.   

 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse och de förslag till åtgärder som 

beslutades i oktober 2014.  

_________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 192 dnr 2014/33 

 

Uppföljning av intern kontroll 
 

Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2014 från controller Eva Larsson behandlas. 

 

Uppföljning av internkontroll omfattar år 2014 sju områden: 

 

 Användande av referenskod 

 Egenkontroll/grund för systematiskt förbättringsarbete 

 Kontaktpersonal 

 Körjournaler 

 Rutin bemanningsförsörjning 

 Samverkansavtal gällande APT 

 Synpunktshantering 

 

Resultatet från dessa uppföljningar är att flera av rutinerna behöver utvecklas ytterligare och 

kommuniceras i verkligheten.  

 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna uppföljning av intern kontroll 

och lämna över den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.  

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna uppföljning av intern kontroll och lämna rapporten till kommunstyrelsen samt 

kommunens revisorer. 

2. Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återrapportera två gånger per år i stället för 

en gång per år. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer
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VON § 193  dnr 2014/154 

VON AU § 201 

 

Sammanträdesdatum 2015 för vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet 

 

Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2014 från kanslienheten behandlas. 

 

Förslag från kanslienheten på sammanträdesdatum år 2015 för vård- och omsorgsnämnden och 

arbetsutskottet föreligger enligt följande: 

 

Månad Utskott Nämnd 

Januari 15 8, 29  

Februari 12 26  

Mars 12 26 

April 9 23 

Maj 6 (OBS! ons) 28 

Juni 4 18 

Juli - - 

Augusti 13 27 

September 10 24 

Oktober 15 29 

November 12 26 

December 3 17 

 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att: 

  

1. Arbetsutskottet fastställer mötestider för 2015 för vård- och omsorgsnämnden. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till studiebesök i 

samband med vård- och omsorgsnämndens möte i februari 2015. Detta ska redovisas på vård- 

och omsorgsnämndens möte i december 2014. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer mötestider för 2015 för vård- och omsorgsnämnden 

och arbetsutskottet. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till studiebesök i 

samband med vård- och omsorgsnämndens möte i februari 2015. Detta ska redovisas på 

vård- och omsorgsnämndens möte i december 2014. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 
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Forts. VON § 193  dnr 2014/154 

VON AU § 201 

 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer mötestider för 2015 för vård- och omsorgsnämnden 

och arbetsutskottet. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till studiebesök i 

samband med vård- och omsorgsnämndens möte i februari 2015. Detta ska redovisas på 

vård- och omsorgsnämndens möte i december 2014. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson
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VON § 194  dnr 2014/144 

VON AU § 202 

 

 

Nya riktlinjer för handläggning barn och unga 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2014 från avdelningschef IFO, Berith Sletten. 

2. Rapport inkommen 30 oktober 2014 från avdelningschef IFO, Berith Sletten. 

 

Riktlinjer ska följas för att skapa en rättssäker handläggning gällande barnavårdsutredningar. Dessa 

riktlinjer ska revideras vart fjärde år eller vid behov, till exempel vid lagändringar. Vård- och 

omsorgsförvaltningen har reviderat dessa riktlinjer och föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

beslutar att anta riktlinjerna gällande barn och unga. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet antar riktlinjerna gällande barn och unga. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjerna gällande barn och unga. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjerna gällande barn och unga. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Kommunens revisorer 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 
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VON § 195 
VON AU § 203  dnr VON 2014/144 

 

Yttrande till revisionen gällande nya riktlinjer för handläggning barn och unga 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Revisionsrapport daterad 18 september 2014 från revisorerna Kjell Kaså och Inga Engström. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2014 från avdelningschef IFO, Berith Sletten. 

3. Yttrande till revisionen daterad 26 oktober 2014 från avdelningschef IFO, Berith Sletten. 

 

Revisionen i Åmåls kommun har i sin revisionsrapport granskat handläggning och dokumentation av 

insatser för barn och unga inom individ-och familjeomsorgen (IFO). I granskningen konstateras att 

vård- omsorgsnämnden i dagsläget inte lever upp till de regler och riktlinjer som finns. Vidare att det 

inte finns ett fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheten och att 

det saknas riktlinjer fastställda av nämnden.  

 

Vård- och omsorgsnämnden har nu vidtagit åtgärder för de brister som granskningsrapporten belyst, 

bland annat att ta fram tydliga rutiner och riktlinjer gällande handläggning, dokumentation och 

uppföljning av insatser för barn och unga. Vård- och omsorgsnämnden har sedan drygt ett och ett 

halvt år tillbaka arbetat med att ta fram ett kvalitets- och ledningssystem, som nämnden beslutat om i 

september 2014. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet ställer sig bakom yttrandet som är ställt till revisionen. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrandet som är ställt till revisionen. 

 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrandet som är ställt till revisionen. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Kommunens revisorer 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 
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VON § 196 
VON AU § 204  dnr VON 2013/153 

 

Avslutad Lex Sarah-utredning 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Lex Sarah-rapport daterad 1 december 2013 från enhetschef Gunilla Gustafsson. 

2. Utredning daterad 10 februari 2014 från avdelningschef LSS, Johan Fritz. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om en Lex Sarah-rapport gällande en händelse i 

hemvården i december 2013. Utredning gjord i februari 2014 visar att händelsen inte föranleder 

anmälan till Socialstyrelsen och utredningen avslutades därmed i februari 2014. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föreslår att man ser över de rutiner som finns då brukare med 

demens skickas till sjukhus. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att: 

 

1. Arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över befintliga rutiner då brukare med 

demens skickas till sjukhus. 

 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över befintliga rutiner då brukare med 

demens skickas till sjukhus. Återrapport ges på vård- och omsorgsnämndens möte i november 

2014. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över befintliga rutiner då brukare med 

demens skickas till sjukhus. Återrapport ges på vård- och omsorgsnämndens möte i november 

2014. 

_____________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-20 10(22) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts. VON § 196 

VON AU § 204 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON §  197   dnr 2013/153 

VON AU § 204  
 

Återrapport rutiner kring brukare med demens som skickas till sjukhus 
 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om de rutiner som finns för Åmåls 

kommuns vårdpersonal då en brukare med demens ska åka till sjukhus.  

 

_______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

 

_______________________ 
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VON § 198 
VON AU § 206  dnr VON 2014/147 

 

Ändring i delegationsordning gällande kommungemensam socialjour Fyrbodal 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2014 från avdelningschef IFO, Gunnar Erlandsson. 

2. Utdrag ur delegationsordning för socialjour från den 18 januari 2013 från uddevalla.se. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. 

 

Syftet med den gemensamma socialjouren i Fyrbodal är att invånarna i de samverkande kommunerna 

ska få det stöd de behöver inom ramen för individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde, på tid 

då vård- och omsorgsnämndens förvaltningskontor i Åmål inte har öppet. 

 

För att avlasta Individ- och familjeomsorgen föreslår förvaltningen att Åmåls kommun ansluter sig 

och ingår i den gemensamma socialjouren för Fyrbodal. Det innebär att nuvarande organisation i 

Åmål förstärks varje fredag med en socialsekreterare, som i nuvarande konstellation annars har en 

ledig dag efter tjänstgöring som socialjour för berörda socialsekreterare.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beslutar 

om delegation till jourens anställda enligt utdraget ur delegationsordningen samt att uppdatera detta 

årsvis. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar om delegation till jourens anställda enligt 

utdraget ur delegationsordningen samt att uppdatera detta årsvis. 

 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om delegation till jourens anställda enligt utdraget ur 

delegationsordningen samt att uppdatera detta årsvis. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om delegation till jourens anställda enligt utdraget ur 

delegationsordningen samt att uppdatera detta årsvis. 

_____________________ 
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Forts. VON § 198 

VON AU §206 

 

Beslut skickas till: 

 

Uddevalla kommun, socialförvaltningen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, Ivan Stipic 
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VON § 199 

VON AU § 207  dnr VON 2014/147 

 

Beslut om att ingå i kommungemensam socialjour Fyrbodal 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Överenskommelse kommungemensam socialjour daterad 16 januari 2013 från socialtjänsten i 

Uddevalla kommun. 

3. Avtal socialjour daterad 15 oktober 2014 från socialjouren i Uddevalla kommun. 

4. Arbetsformer för den kommungemensamma socialjouren daterad 16 januari 2013 från 

socialtjänsten i Uddevalla kommun. 

  

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. 

 

Syftet med den gemensamma socialjouren i Fyrbodal är att invånarna i de samverkande kommunerna 

ska få det stöd de behöver inom ramen för individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde, på tid 

då vård- och omsorgsnämndens förvaltningskontor i Åmål inte har öppet. 

 

Den gemensamma socialjouren för Fyrbodal arbetar med handläggning och akuta ärenden inom 

socialtjänstens IFO-verksamhet som uppstår då förvaltningskontoren är stängda. Arbetet omfattar 

myndighetsutövning enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM), 

insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), samt allmän rådgivning och stöd. Ärenden som rör barn och 

unga samt kvinnofridsärenden ska prioriteras. Socialjouren har öppet alla dagar enligt 

tjänstgöringsschema.  

 

Polisområde Fyrbodal omfattar alla ingående kommuner, vilket underlättar samarbetet mellan 

socialjouren och polisen. Den gemensamma socialjouren är placerad på polishuset i Uddevalla. 

 

För att avlasta individ- och familjeomsorgen föreslår förvaltningen att Åmåls kommun ansluter sig 

och ingår i den gemensamma socialjouren för Fyrbodal. Det innebär att nuvarande organisation i 

Åmål förstärks varje fredag med en socialsekreterare, som i nuvarande konstellation annars har en 

ledig dag efter tjänstgöring som socialjour för berörda socialsekreterare. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att: 

 

1. Gå med i den kommungemensamma socialjouren för Fyrbodal.  

2. Teckna avtal om att ingå i Fyrbodals samverkande jour- och beredskapsverksamhet. 

 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Arbetsutskottet beslutar att: 

 

1. Gå med i den kommungemensamma socialjouren för Fyrbodal.  

2. Teckna avtal om att ingå i Fyrbodals samverkande jour- och beredskapsverksamhet. 
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Forts.  VON § 199 

VON AU § 207   
 

________________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Gå med i den kommungemensamma socialjouren för Fyrbodal.  

2. Teckna avtal om att ingå i Fyrbodals samverkande jour- och beredskapsverksamhet. 

________________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, Ivan Stipic 
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VON § 200     

VON AU § 208   
 

Information förändrad organisation för patientnämnderna i Västra Götaland-regionen 

 

 

Skrivelse daterad 17 oktober 2014 från Västra Götalandsregionen behandlas. 

 

Ewa Arvidsson (S) informerar om att ett avtal har tecknats mellan samtliga kommuner i Västra 

Götalands län gällande överenskommelse om samverkan mellan respektive kommun och Västra 

Götalandsregionens patientnämnder. Från och med den 1 januari 2015 kommer det att bli fem 

patientnämnder i stället för fyra som det varit tidigare. Åmåls kommun kommer att höra till 

Patientnämnden Norra. 

 

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. 

 

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. 

_________________________



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-20 17(22) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 201 
VON AU § 210  dnr 2014/150 

 

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Åmål mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i 

Dalsland och Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Åmål inkommen 3 november 2014. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. 

Syftet med avtalet är att reglera samverkan av ungdomsmottagning i Åmåls kommun. Avtalet ska 

tydliggöra samarbetets omfattning och former samt parternas ansvar. Avtalet syftar även till att ta 

tillvara möjliga samverkansfördelar. 

Målet med avtalet är att utifrån ungdomars behov skapa förutsättningar för att kunna planera och 

genomföra hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och behandlande insatser med god kvalitet och 

med god tillgänglighet. Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement 

till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott bemötande och 

valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar till och med 24 år. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till avtal 

samt ger ordföranden i uppdrag att underteckna avtalet för 2015. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att: 

 

1. Arbetsutskottet godkänner förslaget till avtal gällande ungdomsmottagning i Åmål mellan 

hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland och Åmåls kommun. 

2. Vård- och omsorgsnämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.  

 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Arbetsutskottet godkänner förslaget till avtal 2015 gällande ungdomsmottagning i Åmål 

mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland och Åmåls kommun. 

2. Vård- och omsorgsnämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.  

 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 
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1. Godkänna förslaget till avtal gällande ungdomsmottagning i Åmål mellan hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Dalsland och Åmåls kommun. 

2. Ge vård- och omsorgsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet.  

_______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna förslaget till avtal gällande ungdomsmottagning i Åmål mellan hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Dalsland och Åmåls kommun. 

2. Ge vård- och omsorgsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet.  

 

________________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Uddevalla 

Regionens Hus 

405 44 Göteborg 

 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 202  dnr 2014/137 

 

Rättelse av beslut gällande färdtjänst (delegation) 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2014 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

behandlas. 

 

Den 23 oktober 2014 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att delegerad beslutanderätt för 

vård- och omsorgsnämnden gällande färdtjänst återkallas från och med 23 oktober 2014 med 

anledning av att kommunstyrelsen blir ny ansvarig nämnd för färdtjänstfrågor vid årsskiftet 

2014/2015. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden fattar nytt beslut att återta 

tidigare fattat beslut om att återkalla delegation för färdtjänst fram till årsskiftet 2014/2015. Därmed 

kvarstår delegation för vård- och omsorgsnämnden fram till kommunstyrelsen blir ny ansvarig nämnd 

1 januari 2015. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att återta tidigare fattat beslut om att 

återkalla delegation för färdtjänst fram till årsskiftet 2014/2015. 

 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återta tidigare fattat beslut om att återkalla delegation för 

färdtjänst fram till årsskiftet 2014/2015. Delegation kvarstår för vård- och omsorgsnämnden fram till 

kommunstyrelsen blir ny ansvarig nämnd 1 januari 2015. 

 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 203 

 

Gällande den ekonomiska situationen i vård- och omsorgsnämnden 

 

Torbjörn Kock (C) presenterar alliansens syn på vilka åtgärder som bör vidtas för att få ekonomisk 

balans i budgeten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet.  Torbjörn Kock (C) yrkar att: 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt presentera 

en tillförlitlig bedömning av resursbehovet i dag och avseende år 2015. 

 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om att nämnden 

tillförs medel i överensstämmelse med det redovisade resursbehovet. 

 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att under 2015 tillsätta en arbetsgrupp bestående av 

förvaltningschef och arbetsutskott med uppgift att komma med förslag om besparingar, 

effektiviseringar och arbetsmiljöåtgärder. Arbetsgruppen informerar nämnden varje månad. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att yrkandena avslås. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att vård- och omsorgsnämnden har beslutat 

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå yrkandena från Torbjörn Kock (C). 

 

Reservation 

 

Torbjörn Kock (C), Barbro Spjuth (M) och Inger Herfindal (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

______________________
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VON § 204 

 

Information/meddelanden 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om ett beslut från Socialstyrelsen att betala 

ut 293 501 kronor i statsbidrag till Åmåls kommun. Statsbidraget har beviljats för att Åmåls 

kommun har infört ÄBIC (Äldres behov i centrum) och utbildat två processledare. Vård- och 

omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att lägga en del av pengarna på teknisk 

utveckling som behövs för att effektivisera användandet av ÄBIC. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om ett seminarium, När vården flyttar hem, den 25 november 

klockan 17.30 på Bäckefors sjukhus. Från vård- och omsorgsnämnden deltar Cecilia 

Gustafsson (S), Inger Herfindal (KD) och Barbro Spjuth (M). 

 

 Torbjörn Kock (C) efterlyser en återrapport kring samverkansplan skola, socialtjänst och 

externa intressenter; Barn- och ungdomsplan. Återrapport kommer att ges på vård- och 

omsorgsnämndens möte i december 2014. 
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VON § 205 

 

Rapportering av domar 

 

Dom från Värmlands tingsrätt den 13 november 2014 gällande brott enligt brottsbalken. 

 

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg den 12 november 2014 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL). 

 

Dom från Vänersborgs tingsrätt den 29 oktober 2014 gällande brott enligt brottsbalken. 

 

______________________  

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslutar att godkänna rapporteringen av domar. 

 

______________________ 

 


