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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.05 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Rolf Lindström (S) 

Anelia (Jeri) Dotcheva (C) 

Barbro Spjuth (M) 

Håkan Sandberg (FP)  

Inger Herfindal (KD) 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Nada Cvijanovic (FP), ersättare 

Anette Andersson (S), ersättare 

Eivor Leander (FP), ersättare   

Kenneth Bramberg, ställföreträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller §§ 140-141, 153 

Annika Brodén, verksamhetsutvecklare, § 155, 159 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare § 154, 159 

Maria Bertilsson, gruppledare hemvården, § 156 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska§§144, 157-158 

Maria Kumm, nämndsekreterare  

 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer § 140-161 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Rolf Lindström  

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

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-08-27 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-08- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-09- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 140  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

 

Ett ärende läggs till dagens föredragningslista; 

 

 Ärende gällande Lex Maria-anmälan 

 

Med detta tillägg fastställs föredragningslistan. Från mötet förs två olika protokoll: offentligt 

protokoll och sekretessbelagt protokoll.  

_____________________
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VON §  141   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per juli månad 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2015 från controller Eva Larsson och ställföreträdande 

förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Skrivelse inkommen 19 augusti 2015 från controller Eva Larsson. 

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen för juli månad.  

Flera av enheterna inom äldreomsorgen redovisar ett underskott avseende personalkostnader. 

Förvaltningen kommer särskilt att följa de enheter som avviker.  

LSS-gruppbostad visar en avvikelse gällande personalkostnader på grund av ökad vårdtyngd gällande 

brukare och sjukfrånvaro gällande daglig verksamhet.  

Eva Larsson redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet samt informerar om 

sjukfrånvaron och fyllnads-/övertiden bland personalen i förvaltningen under maj och juni 2015. 

 

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

 

1. Godkänna förvaltningens redogörelse för nämndens prognos för juli månad 2015.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att komma med ett åtgärdsförslag för att nå budget i balans i 

samband med tertialbokslutet. 

 

Alliansen yrkar i tillägg att den ospecificerade sparposten på 745 000 kronor snarast ska ersättas med 

konkreta prissatta åtgärder. Redovisning sker på nästkommande arbetsutskott.  

 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två yrkanden föreligger: Ewa Arvidssons (S) yrkande och Alliansens 

tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på Ewa Arvidssons (S) yrkande och finner att vård- 

och omsorgsnämnden har beslutat enligt detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Alliansens 

yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden har beslutat enligt detta.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna förvaltningens redogörelse för nämndens prognos för juli månad 2015.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att komma med ett åtgärdsförslag för att nå budget i balans i 

samband med tertialbokslutet. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att ersätta den ospecificerade sparposten på 745 000 kronor med 

konkreta prissatta åtgärder. Redovisning sker på arbetsutskottets möte i september 2015. 

___________________ 
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Forts. VON § 142 

 

Beslut skickas till: 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Controller Eva Larsson 
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VON §  143   dnr VON 2015/90 

VON AU § 146    
 

Tilläggsbeslut: Presentation av barn- och ungdomsplan på KF 

 

Protokollsutdrag daterat 18 juni 2015 från vård- och omsorgsnämndens möte behandlas.  

 

På arbetsutskottets möte den 4 juni 2015 föreslogs att en presentation ska göras av barn- och 

ungdomsplanen på ett av kommunfullmäktiges möten under hösten 2015.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en presentation ska göras av barn- och ungdomsplanen på ett 

av kommunfullmäktiges möten under hösten.  

 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen Catrin Eriksson 
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VON § 144   dnr VON 2015/109   

   

  

Remiss – Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och 

journalföring i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2015 från medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-

Karin Lindblom. 

2. Remissvar daterat den 27 augusti 2015 från medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin 

Lindblom. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmål har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens 

förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i 

hälso- och sjukvården och på konsekvensutredningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin 

Lindblom redogör för förvaltningens ståndpunkt gällande remissen och föreslår att vård- och 

omsorgsnämnden antar förslag till yttrande. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrande gällande förslag till 

föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och 

sjukvården. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrande gällande förslag till föreskrifter och allmänna 

råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården. 

  

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

MAS Anna-Karin Lindblom 

Ställförträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 145   dnr VON 2015/42 

      

 

Återremiss motion om att delade turer ska tas bort i hemtjänsten 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokollsutdrag daterat 10 augusti 2015 från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 24 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson.  

3. Skrivelse daterad 24 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden har fått en återremiss från kommunstyrelsen om motion från Thomas 

Lindström (-) att delade turer ska tas bort i hemtjänsten. Återremissen gäller ett mer utvecklat 

remissvar från vård- och omsorgsnämnden.  

 

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

motiveringen att så länge projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns 

inte resurser för att genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela 

frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både 

nationellt och på lokal nivå. 

 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar bifall till förslag. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att så länge projektet med 

hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att genomföra motionen. 

Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 

Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på lokal nivå. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  146   dnr VON 2015/43 

 

Återremiss motion om att Åmåls kommun ska prova 6 timmars arbetsdag i hemtjänsten 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokollsutdrag daterat 10 augusti 2015 från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson.  

3. Skrivelse daterad 24 april 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

Vård- och omsorgsnämnden har fått en återremiss från kommunstyrelsen om motion från Thomas 

Lindström (-) att prova 6 timmars arbetsdag i hemtjänsten. Återremissen gäller ett mer utvecklat 

remissvar från vård- och omsorgsnämnden.  

 

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

motiveringen att så länge projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns 

inte resurser för att genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela 

frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både 

nationellt och på lokal nivå. 

 

__________________ 

 

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 föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att så länge projektet med 

hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att genomföra motionen. 

Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 

Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på lokal nivå. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 147    dnr VON 2015/112    

VON AU § 151    

 

Motion gällande våld i nära relationer  
 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad 25 februari 2015 från Lisbeth Vestlund (FP) 

2. Skrivelse inkommen 13 augusti 2015 från Michael Karlsson (S) 

3. Skrivelse daterad 17 juni 2015 från Lisbeth Vestlund (FP) 

 

Lisbeth Vestlund (FP) har lämnat in en motion gällande våld i nära relationer. 

 

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

omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med folkhälsostrategen yttra sig i ärendet. En 

återrapport sker på vård- och omsorgsnämndens möte i september 2015. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

folkhälsostrategen yttra sig i ärendet. En återrapport sker på vård- och omsorgsnämndens möte i 

september 2015. 

______________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att eftersom delar av förvaltningen ska träffa Fyrbodal den 22 oktober 2015 

för att diskutera en kartläggning av dessa frågor, ger vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med folkhälsostrategen yttra sig i ärendet och att en återrapport sker på vård- 

och omsorgsnämndens möte i november 2015. 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med folkhälsostrategen yttra 

sig i ärendet och att en återrapport sker på vård- och omsorgsnämndens möte i november 2015. 

_______________ 
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Forts. VON § 147 

 

Beslut skickas till: 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist
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VON § 148    dnr VON 2015/102 

VON AU § 147  

 

Lex Sarah-anmälan, LSS-boende 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Utredning daterad 25 juni 2015 från avdelningschef Marco Niemelä. 

2. Lex Sarah-rapport daterad 4 juni 2015 från enhetschef Grethe Gustavsson. 

 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för en Lex Sarah-rapport gällande brist 

i tillsyn i juni 2015. Utredningen visar att händelsens allvarlighetsgrad inte föranleder anmälan till 

IVO. 

 

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 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. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef Marco Niemelä  

Enhetschef Grethe Gustavsson 
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VON § 149   dnr VON 2015/103 

VON AU § 148          
 

Lex Sarah-anmälan, LSS 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Utredning daterad 21 juli 2015 från avdelningschef Marco Niemelä. 

2. Lex Sarah-anmälan daterad 23 juni 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

  

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för en Lex Sarah-rapport gällande 

bortglömd personalbemanning avlösarservice hos brukare i maj 2015. Utredningen visar att 

händelsens allvarlighetsgrad inte föranleder anmälan till IVO. 

 

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 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. 

 ___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef Marco Niemelä  
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VON § 150   dnr VON 2015/98  

VON AU §149  

 

Lex Sarah-anmälan, Illern 

 

Utredning daterad 30 juni 2015 från avdelningschef IFO, Berith Sletten, behandlas. 

 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för en Lex Sarah-utredning gällande 

brist i tillsyn på särskilt boende. Utredande avdelningschef finner händelsen allvarlig men inte av den 

digniteten att rapporten föranleder en anmälan till IVO. Utredningen avslutas därmed.  

 

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 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 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar i tillägg att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

införa rutiner på alla enheter för att dessa händelser inte ska upprepas. 

 

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: 

 

1. Notera informationen och lägga den till handlingarna. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att införa rutiner på alla enheter för att dessa händelser inte ska 

upprepas. 

 

____________________ 

 

 

Beslut skickas till: 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef Berith Sletten
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VON §  151   dnr VON 2015/75 

VON AU § 150          

 

Yttrande till IVO gällande IVO:s tillsyn av IFO 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2015 från ställföreträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg och avdelningschef IFO Berith Sletten. 

2. Yttrande daterat den 27 augusti 2015 från ställföreträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg och avdelningschef IFO Berith Sletten. 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett tillsyn av vård- och omsorgsnämnden i Åmål. 

Fokus för tillsynen är socialtjänstens utredningar och förhandsbedömningar som gäller barn och unga. 

En inspektion gjordes av verksamheten på IFO i Åmåls kommun den 5 maj 2015.  

 

Vård- och omsorgsnämnden har haft möjlighet att lämna synpunkter och inkomma med ett yttrande i 

ärendet och nämnden har således gett förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande, § 120. 

Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast den 30 augusti 2015. 

 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för det yttrande som förvaltningen 

föreslår vård- och omsorgsnämnden att ställa sig bakom.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrandet till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. 

 

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 till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrandet till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO med följande ändring i skrivelsen; ersätt ordet inrättas med planeras. 

 

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 yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

med följande ändring i skrivelsen; ersätt ordet inrättas med planeras. 
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Forts. VON § 151 

 

Beslut skickas till: 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten 

 

Inspektionen för vård och omsorg 

Box 53148 

400 15 Göteborg 
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VON § 152   dnr VON 2015/117 

VON AU § 154 

     

 
Gemensamt handläggarteam för ensamkommande barn och unga i Bengtsfors, Dals-Ed, 

Mellerud och Åmåls kommuner 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad den 20 juli 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 20 juli 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

Antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat kraftigt och kommer att fortsätta öka. En 

socialsekreterare är ensam om ansvaret för handläggning av dessa ärenden i Åmåls kommun. Ett 

gemensamt handläggarteam för ensamkommande barn bedöms vara en nödvändig och bra verksamhet 

för Dalslandskommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Åmål, med Bengtsfors som huvudman. 

En samlad organisation ger ökade möjligheter till spetskompetens i de aktuella ärendena. Erfarenheter 

från andra kommuner visar på lägre personalomsättning samt att det är lättare att rekrytera till ett 

team. Detta beroende på att en bättre arbetsmiljö minskar omsättningen av handläggare. Kompetensen 

bibehålls, vilket ger en ökad rättssäkerhet för barnet/ungdomen. 

Att lyfta ut dessa ärenden från IFO innebär dessutom en avlastning på främst 1:e socialsekreterare och 

avdelningschef på en redan högt belastad avdelning. Detta innebär att kvalitén höjs på övrig 

verksamhet inom IFO. 

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

1. Ställa sig bakom förvaltningens förslag om ett gemensamt team för myndighetsutövning för 

ensamkommande barn för Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Åmål, med Bengtsfors 

kommun som huvudman. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Bengtsfors kommun. 

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: 

1. Ställa sig bakom förvaltningens förslag om ett gemensamt team för myndighetsutövning för 

ensamkommande barn för Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Åmål, med Bengtsfors 

kommun som huvudman. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Bengtsfors kommun. 
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Forts. VON § 152 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att ärendet återremitteras då förutsättningarna för ett gemensamt avtal har 

ändrats. Vidare att vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vidare med ärendet och tar fram ett avtal 

för involverade kommuner. 

  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge vård- och omsorgsförvaltningen 

i uppdrag att arbeta vidare med ärendet och ta fram ett avtal för involverade kommuner. Ärendet 

behandlas på vård- och omsorgsnämndens möte i september 2015. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg
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VON § 153   dnr VON 2015/116 

VON AU § 156 

 

Förslag till disponering av statlig satsning för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 och 

2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse daterad 5 augusti 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Skrivelse daterad 1 juli 2015 från Socialstyrelsen. 

3. Skrivelse daterad 25 juli 2015 från Socialdepartementet. 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp den 

tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. I 

Socialstyrelsens uppdrag ingår att för 1 juli – 31 december 2016 fördela 995 miljoner kronor till en 

ökad bemanning av äldreomsorgen. För Åmåls del innebär det ett utökat riktat statsbidrag med 1,8 

miljoner kronor 2015 och 3,6 miljoner kronor 2016. Fördelningen ska användas för hälso- och 

sjukvård och social omsorg. De skallkrav som har angivits i anvisningarna från Socialstyrelsen är att 

stimulansmedlen får användas till personalkostnader som genereras under perioden 1 juli – 31 

december 2015 och som berör äldreomsorgen. 

Förvaltningen har gjort ett förslag till fördelning som innebär en förstärkning inom äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård för arbetskategorierna omvårdare, sjuksköterskor, sjukgymnast/arbetsterapeut och 

enhetschef. En ansökan har gjorts från Åmåls kommun. 

Åmåls kommun har ansökt om medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.  

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

disponering av statlig satsning för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 och 2016.  

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 förvaltningens disponering av statlig satsning för 

ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 och 2016. 

_______________________ 

 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens disponering av statlig satsning för ökad 

bemanning inom äldreomsorgen 2015 och 2016.  
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Forts. VON § 153 

Beslut skickas till: 

____________________ 

Controller Eva Larsson 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  154   dnr VON 2015/100 

VON AU §152    

     

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Wilda Hildas Saloon & Bakery 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Monica Ödman (orgnr 700908-5569) den 

22 juni 2015. Ansökan är komplett.  Verksamheten i Wilda Hildas Saloon & Bakery har bedrivits 

sedan 2014 och nu söker Monica Ödman stadigvarande serveringstillstånd. 

 

Det har inte funnits något i ansökan som gör att serveringstillstånd ska avslås. Samtliga efterfrågade 

handlingar har inkommit i tid för nämndens beslut. Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson föreslår 

därför nämnden att bevilja Monica Ödman, Wilda Hildas Saloon & Bakery stadigvarande 

serveringstillstånd. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Monica Ödman (orgnr 700908-

5569) stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till 

allmänheten i Wilda Hildas Saloon & Bakery, Västerlånggatan 9, Åmål, enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen.  

 

Servering får ske året runt i lokalen och på uteserveringen under perioden 20 april – 30 september 

mellan klockan 11.00–01.00. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Monica Ödman (orgnr 700908-5569) stadigvarande tillstånd att 

få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Wilda Hildas 

Saloon & Bakery, Västerlånggatan 9, Åmål, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  

 

Servering får ske året runt i lokalen och på uteserveringen under perioden 20 april – 30 september 

mellan klockan 11.00–01.00. 

____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Monica Ödman (orgnr 700908-5569) stadigvarande tillstånd att 

få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Wilda Hildas 

Saloon & Bakery, Västerlånggatan 9, Åmål, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  

 

Servering får ske året runt i lokalen och på uteserveringen under perioden 20 april – 30 september 

mellan klockan 11.00–01.00. 

____________________ 
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Forts. VON § 154 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

 

_____________________ 
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VON § 155   dnr VON 2015/115 

VON AU § 153 

 

Revisorernas grundläggande granskning år 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad den 18 juni 2015 från revisorerna i Åmåls kommun. 

2. Power-Point presentation inkommen den 20 augusti 2015 från verksamhetsutvecklare Annika 

Brodén. 

 

Revisorerna kommer att genomföra den årliga granskningen genom ett möte med kommunstyrelsen 

och nämnderna. Den 24 september 2015 kommer revisorerna att besöka vård- och omsorgsnämnden. 

 

Verksamhetsutvecklare Annika Brodén och ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

redogör för den verksamhet som revisorerna efterfrågar i årets granskning. 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras. 

___________________
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VON § 156     

     

 

Information arbetet med schemaläggning hemtjänsten 

 

 

Gruppledare Maria Bertilsson informerar om arbetet med schemaläggning i hemtjänsten. 

 

________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

________________ 
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VON § 157   dnr VON 2015/118 

VON § 155 

 

Info – Anmälan till IVO om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 

 

Ställföreträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar muntligt om en anmälan som 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Anna-Karin Lindblom har gjort till Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO. 

Anmälan gäller ett produktfel på ett medicintekniskt hjälpmedel, vilket orsakat olycksfall och skada 

på en brukare.  

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

_________________ 
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VON §  158    

 

Info – Lex Maria-anmälan  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar om en Lex Maria-anmälan som 

inkom den 25 augusti 2015. Ärendet gäller en händelse gällande omvårdnad av brukare i hemvården. 

Ärendet är under utredning och kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Anna-

Karin Lindblom återkommer i ärendet.  

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

________________ 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

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

vård- och omsorgsnämndens förslag. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

_________________ 
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VON § 159 
 

Information/ meddelanden 

 

 Verksamhetsutvecklare Annika Brodén rapporterar från projektet Samhalls inköp av 

dagligvaror inom hemtjänsten. I nuläget är 100 personer anslutna till avtalet och de första 

inköpen kommer att starta den 2 september 2015. 

 

 Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson informerar om arbetet med att göra en åtgärdsplan 

gällande de synpunkter Länsstyrelsen hade på verksamheten vid granskningen i april 2015. 

Ärendet tas upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden i september 2015. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om den nye förvaltningschefen för vård och omsorg, Jan-Erik 

Samuelsson. Han tillträder tjänsten den 2 november 2015. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att ekonomichef Patrik Eurenius slutar sin anställning i 

Åmåls kommun den 28 augusti 2015. Eva Larsson är tillförordnad ekonomichef. 

 

 Ny controller för vård- och omsorgsförvaltningen, Dragan Djukic, kommer att börja i stället 

för Eva Larsson under hösten. 

 

___________________ 
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VON § 160 

 

Delegeringsbeslut  

 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

 

1. Delegeringsbeslut inkommet den 30 juli 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson för 

perioden 1-30 juni 2015 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, bilaga 43. 

 

2. Delegeringsbeslut inkommet den 14 juli 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson för 

perioden 1-31 juli 2015 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, bilaga 44. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

 

_________________ 
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VON § 161 

 

Rapportering av domar 

 

 Dom i Hovrätten för västra Sverige daterad 3 juli 2015 gällande mordbrand. 

 Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterat 25 juni 2015 gällande bostadanpassningsbidrag; 

fråga om förutsättningar för prövning. 

 Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat den 10 juli 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterat 22 juli 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 24 augusti 2015 gällande särskilt förordnad 

vårdnadshavare. 

 Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 19 augusti 2015 gällande brott enligt brottsbalken. 

 

 


