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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00-12.40 

Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 

Christina Wallin (V) 

Torbjörn Kock (C) 

Barbro Spjuth (M) 

Inger Herfindal (KD) 

 

Övriga deltagande Anette Andersson, (S) ersättare 

Gun-Britt Larsson, (FP) ersättare 

Gunnar Erlandsson, förvaltningschef §§ 211-214, 217-221, 223-231 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller § 213-214 

Berith Sletten, avdelningschef IFO § 223 

Catrin Eriksson, förvaltningschef § 223 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 215-216 

Maria Svahn, demenssjuksköterska § 222 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

 
  

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 212-229 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Torbjörn Kock 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2014-12-10 

Datum för 

anslags uppsättande 2014-12- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-01- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 212 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Ett ärende läggs till dagens föredragningslista. 

 

 Fråga från Gun-Britt Larsson (FP) om det finns parkeringstillstånd att tillgå för 

hemtjänstpersonal i Åmåls kommun. 

 

Med detta tillägg fastställs dagens föredragningslista. 

 

Från mötet förs tre olika protokoll, nämligen offentligt protokoll, offentligt protokoll för omedelbar 

justering och sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 213   VON 2014/131 

 

Budgetuppföljning 

 

Ekonomiprognos daterad 9 december 2014 från controller Eva Larsson behandlas. 

 

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

på cirka 10,4 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 samt övertidstimmar under 

oktober månad bland personal i vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

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

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Förvaltningens redogörelse godkänns och informationen förs till protokollet. 

_________________ 

 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 214  

 

Lägesrapport situationen i hemvården 
 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson ger en lägesrapport för situationen inom hemvården. Han 

redogör för de åtgärder som vidtagits och är planerade. Bland annat ses den psykosociala och fysiska 

arbetsmiljön över och en översyn av rutiner görs.  

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Informationen läggs till protokollet. 

____________________ 
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VON § 215 
 

Remiss – Hälso- och sjukvårdsavtal 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom föredrar ärendet. 

 

Syftet med Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland är att underlätta samarbetet lokalt genom att det finns en tydlig 

ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2016. Avtalet ska i 

god tid utvärderas av huvudmännen både enskilt och i samverkan.  

 

Förslag på förändringar av nuvarande avtal ska lämnas in till VästKom senast den 22 december 2014. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 

gällande utvärdering och synpunkter av pågående hälso- och sjukvårdsavtal som skickas till VästKom 

inför översyn och revidering. 

 

___________________ 

 

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 ställer sig bakom förvaltningens förslag gällande utvärdering och 

synpunkter av pågående hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna 

i Västra Götaland. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

VästKom 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 

Enhetschef Viktor Weiberg 
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VON § 216 
 

Avvikelser läkemedelshantering i hemtjänsten hösten 2014 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar om avvikelser gällande 

läkemedelshantering i hemvården under hösten 2014. Antalet avvikelser har minskat något, men 

arbetet fortsätter med att följa upp avvikelserna. 

 

Anna-Karin Lindblom informerar om vilka åtgärder som hittills vidtagits för att minska antalet 

avvikelser. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

_____________________ 
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VON § 217 
 

Redovisning nyckeltal - brukarundersökning 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redovisar resultat från den årliga brukarundersökningen bland 

äldre som gjorts. Resultatet är något försämrat från tidigare år, men håller sig relativt nära 

genomsnittligt resultat för hela riket. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

_____________________ 
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VON § 218 
 

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om den uppsökande verksamheten som finns för 80-

åringar i Åmåls kommun. 

 

Antalet personer som fyller 80 år under 2014 är 103 personer. Av dessa har 76 personer fått förfrågan 

om att delta i den uppsökande verksamheten. Övriga har en insats i form av hemtjänst, trygghetslarm 

eller ett boende genom vård- och omsorgsförvaltningen. Under 2014 var svarsfrekvensen högre än 

tidigare år, 72 % har svarat och 28 % har avstått. Fler har också fått information om förebyggande för 

fallolyckor. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

_____________________ 
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VON § 219 
 

Redovisning av värdighetsgarantier 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Ansökan gällande prestationsersättning daterad 18 november 2014. 

2. Redovisning, kommunens uppföljning av lokala värdighetsgarantier daterad 24 november 

2014 från samordnare Ewa Anundsson och förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för kommunens uppföljning av lokala 

värdighetsgarantier. En ansökan om prestationsersättning har gjorts till Socialstyrelsen där man 

redovisat vad som gjorts för att införa värdighetsgarantierna i äldreomsorgen i Åmåls kommun.  

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

 

_____________________ 
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VON § 220  dnr 2014/152 

VON AU §219 

 

Förenklad ansökan Samhall 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2014 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Ansökningsblankett daterad 20 oktober 2014 från vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg föredrar ärendet. 

 

Samhall AB har i avtal med Åmåls kommun den 25 mars 2011, åtagit sig att utföra insatser enligt 

socialtjänstlagen, SoL, som är beslutade av kommunens biståndhandläggare och som avser 

serviceinsatser. Avtalet med Samhall har förlängts årligen i samband med beslut i vård- och 

omsorgsnämnden. För att behålla godkännandet behöver vård- och omsorgsnämnden nu på nytt 

godkänna Samhall AB som leverantör av hemtjänst. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar om att godkänna Samhall AB som 

leverantör av hemtjänst i enlighet med upprättat avtal. 

 

Beslutsgång 

 

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 Samhall AB som leverantör av hemtjänst i enlighet 

med upprättat avtal. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner Samhall AB som leverantör av hemtjänst i enlighet med 

upprättat avtal. 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

 

Samhall AB 

Esa Yli-Tokola 

Box 319 

662 27 Åmål
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VON § 221  dnr 2014/134 

VON AU §220 

 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd Kina Wok 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2014 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Shen Qilian Restaurang AB, 

organisationsnummer 556978-8218, den 1 oktober 2014. Företaget har för avsikt att, efter renovering 

och ombyggnad av lokalen, servera kinesiska rätter både som lunchrestaurang och på kvällstid. 

 

Shen Qilian Restaurang AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd inom serveringslokalen på 

Kungsgatan 6, Åmål, samt på uteservering under tiden mars – oktober. Sökt serveringstid är klockan 

11–02 alla dagar. Den sökta serveringstiden bör delvis avslås. Enligt tidigare överenskommelse med 

polisen i Dalsland har begränsning av serveringstiden fastställts till att gälla fredag, lördag, dag före 

helgdag samt helgdag fram till klockan 02. Övrig tid till klockan 01.  

 

Vård - och omsorgsnämnden föreslås bevilja sökande enligt denna överenskommelse. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Shen Qilian Restaurang AB (org.nr. 

556978-8218) stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin och annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i restaurang Kina Wok, Kungsgatan 6, Åmål enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen. 

 

Ansökan avslås delvis om serveringstid till klockan 02. Servering får ske i serveringslokalen och på 

uteservering fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag fram till 02. Övrig tid till klockan 01, 

enligt 8 kap. 19 § alkohollagen. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Shen Qilian Restaurang AB (org.nr. 556978-8218) 

stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin och annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till 

allmänheten i restaurang Kina Wok, Kungsgatan 6, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Ansökan avslås delvis om serveringstid till klockan 02. Servering får ske i serveringslokalen och på 

uteservering fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag fram till 02. Övrig tid till klockan 01, 

enligt 8 kap. 19 § alkohollagen. 

 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 
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Forts. VON § 221 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Shen Qilian Restaurang AB (org.nr. 556978-8218) 

stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin och annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till 

allmänheten i restaurang Kina Wok, Kungsgatan 6, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Ansökan avslås delvis om serveringstid till klockan 02. Servering får ske i serveringslokalen och på 

uteservering fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag fram till 02. Övrig tid till klockan 01, 

enligt 8 kap. 19 § alkohollagen. 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 222   

 

 

Information om demens 

 

Psykiatrisjuksköterska Maria Svahn informerar om demenssjukdomar hos äldre. Maria Svahn redogör 

för hur demensvården ser ut i Åmåls kommun. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

______________________ 
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VON § 223   

 

 

Information om samverkansplan skola – individ- och familjeomsorg, IFO 

 

Berith Sletten, avdelningschef IFO och Catrin Eriksson, chef barn- och utbildningsförvaltningen, 

informerar om det pågående arbetet med samverkansplan mellan skolorna i Åmåls kommun och 

individ- och familjeomsorgen (IFO). Syftet med samverkansplanen är att tillsammans kunna nå barn 

som är i behov av stöd och hjälp och förebygga ohälsa hos skolbarnen i Åmåls kommun.  

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

______________________ 
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VON § 224   

 

Information beslut om socialmedicinsk mottagning samt ungdomshälsa 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om att beslut nu är taget i hälso- och 

sjukvårdsnämnden Dalsland att godkänna Åmåls kommuns ansökan om projektmedel till 

socialmedicinsk mottagning (beroendemottagning) och ungdomshälsa. Detta sker i samarbete mellan 

Närhälsan, Balderkliniken, den öppna psykiatrimottagningen och kommunens socialtjänst. Det är ett 

projekt som kommer att pågå i två år. 

 

Mer information kommer då verksamheten varit i gång en tid. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

______________________ 
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VON § 225   

 

Återrapport stöd för traumaskadade ensamkommande barn och ungdomar i Åmål 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar muntligt om det stöd som finns att tillgå 

för traumaskadade ensamkommande barn och ungdomar i Åmåls kommun, utifrån den nya 

patientlagen som träder i kraft 2015. En traumaenhet finns i Karlstad, men Åmåls kommun kan i 

nuläget inte vända sig till Karlstad för den typen av vård. Kenneth Bramberg kontaktar Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen för att se över möjligheterna för Åmål att 

använda Karlstad då den nya patientlagen om fritt val av vårdställe träder i kraft 1 januari 2015. 

 

Kenneth Bramberg återrapporterar på vård- och omsorgsnämndens möte i februari 2015. 

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

______________________ 
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VON § 226 

 

Parkeringstillstånd till hemtjänstpersonal i Åmåls kommun 

 

Gun-Britt Larsson (FP) undrar om hemtjänstpersonalen i Åmåls kommun har parkeringstillstånd till 

sina tjänstebilar då de är ute på hembesök hos brukarna. Förvaltningschef Gunnar Erlandsson svarar 

att det finns parkeringstillstånd att tillgå som gäller som tillstånd på ej utmärkta p-platser förutsatt att 

gällande trafikregler följs.   
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VON § 227 

 

   

Information/meddelanden  

 

 Cecilia Gustafsson (S) rapporterar tillsammans med Barbro Spjuth (M) och Inger Herfindal 

(KD) från seminariet När vården flyttar hem den 25 november 2014 i Bäckefors sjukhus. 

 

 Verksamhetsberättelse för Åmåls kommunala handikappråd 2011-2014 delas ut till vård- och 

omsorgsnämndens ledamöter. 

 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar genom ordföranden alla ledamöter för gott samarbete 

denna mandatperiod och önskar en god jul och ett gott nytt år. 

 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar genom ordföranden all personal i vård- och 

omsorgsförvaltningen för ett väl genomfört verksamhetsår 2013, och önskar alla en god jul 

och ett gott nytt år. 
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VON § 228 

 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Delegeringsbeslut inkommen 1 december 2014 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson för 

november månad 2014, bilaga 37, behandlas. 

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

 

____________________ 
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VON § 229 

 

Rapportering av domar 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt inkommen den 1 december 2014 gällande brott enligt brottsbalken. 

 

Beslut i Vänersbrogs tingsrätt inkommen den 1 december 2014 gällande vårdnadsärende.  

 

Dom i Värmlands tingsrätt inkommen den 9 december 2014 gällande brott enligt brottsbalken. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar och beslut. 

 

____________________ 

 

 


