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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Anette Andersson (S) ersätter Christina Wallin (V) 

Rolf Lindström (S) 

Anelia (Jeri) Dotcheva (C) 

Barbro Spjuth (M) 

Eivor Leander (FP)  

Kurt Svensson (C) ersätter Inger Herfindal (KD) 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Nada Cvijanovic, §§ 179-183, 185, 190 

Kenneth Bramberg, tillförordnad förvaltningschef 

Eva Larsson, controller §§ 179-181 

Dragan Jokic, controller §§ 179-187 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

Christina Nilsson, enhetschef Illern § 183 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 184, 186, 196 

Susanna Höjdén, avdelningschef hemvården §§ 184, 186, 196 

Stig Elveljung, Susanne Johansson, Grethe Gustavsson, Jessica Olsson, enhetschefer, 

§ 187 

Malin Karlsson, LSS-handläggare§ 188 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer § 179-192 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Cecilia Gustafsson 

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

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-10-29 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-11- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-11- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 179   

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Dagens föredragningslista fastställs. Från mötet förs två protokoll; ett offentligt och ett 

sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 180   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per september månad 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Ekonomisk prognos daterad den 9 oktober 2015 från controller Eva Larsson. 

2. Skrivelse inkommen den 21 oktober 2015 från controller Eva Larsson. 

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen för september månad.  

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

sjukfrånvaron och fyllnads-/övertiden bland personalen i förvaltningen till och med september månad 

2015. 

 

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

redogörelse och ger förvaltningen i uppdrag att minska på personalkostnader och kostnader för 

sjukfrånvaro. 

 

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 godkänna förvaltningens redogörelse och ger förvaltningen i 

uppdrag att minska på personalkostnader och kostnader för sjukfrånvaro. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Controller Eva Larsson 

Controller Dragan Jokic 
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VON §  181   dnr VON 2015/45 

VON AU § 183   
 

Åtgärdsplan gällande budget i balans – Risk- och konsekvensanalyser 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad 30 september 2015 från avdelningschef IFO Berith Sletten. 

2. Skrivelse inkommen den 6 oktober 2015 från avdelningschef LSS Johan Fritz. 

3. Skrivelse daterad den 29 september 2015 från avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä. 

 

Vård- och omsorgsnämnden gav den 24 september 2015 (§ 166) förvaltningen i uppdrag att göra en 

konsekvensanalys av den åtgärdsplan som förvaltningen ska redovisa för nämnden i oktober. Tf 

förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för avdelningarnas konsekvensanalyser av 

åtgärdsplanen.  

 

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. Vård- och 

omsorgsnämnden förordar att liknande skrivelser ska fortsättningsvis följa den mall som 

avdelningschefen för ÄO använt i sin skrivelse.  

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Avdelningschef LSS Johan Fritz 
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VON §  182   dnr VON 2015/136 

VON AU § 182  

   

  

Revidering av delegeringsreglemente gällande tillstånds- och spelärenden för vård- och 

omsorgsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

och alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

2. Utdrag ur delegeringsreglemente inkommet den 7 september 2015. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med alkoholhandläggaren gjort en översyn gällande 

delegering inom området tillstånds- och spelärenden utifrån alkohollagen, lotterilagen och 

tobakslagen. Bakgrunden till revideringen är ett behov av översyn inom området. Vård- och 

omsorgsnämnden föreslås besluta att anta ny delegationsordning enligt förslag inom ovanstående 

tillstånds- och spelområden.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden fastställer reviderat delegeringsreglemente 

gällande tillstånds- och spelärenden. Revideringen gäller från och med 29 oktober 2015. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer reviderat delegeringsreglemente gällande tillstånds- och 

spelärenden. Revideringen gäller från och med 29 oktober 2015. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer reviderat delegeringsreglemente gällande tillstånds- och 

spelärenden. Revideringen gäller från och med 29 oktober 2015. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 183   dnr VON 2015/32 

 

      

Vårdtyngdsmätning  

 
Sammanställning av vårdtyngdsmätning inkommen den 21 oktober 2015 från enhetschef Christina 

Nilsson behandlas. 

 

Enhetschef Christina Nilsson redogör för resultatet av vårdtyngdsmätningar på kommunens fem 

särskilda boenden under september månad 2015. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  184   dnr VON 2015/141    

 

Riktlinje avgifter influensa- och pneumokockvaccination 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2015 av tf förvaltningschef Kenneth Bramberg och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom behandlas. 

 

Varje år erbjuder Åmåls kommun brukare inskrivna i hemsjukvården influensavaccination och/eller 

pneumokockvaccination. Kostnaden för vaccinationen fastställs av nämnden. För att kostnaden för 

den enskilde inte ska skilja om vaccinationen utförs av regionen eller hemsjukvården föreslås att 

samma avgift tas ut i kommunen som i Västra Götalandsregionen. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att erbjuda brukare inskrivna i 

hemsjukvården i Åmåls kommun vaccination mot influensa och/eller pneumokockvaccination till 

samma avgift som Västra Götalandsregionen erbjuder dessa vaccinationer. Riktlinjen gäller tills 

vidare. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och konstaterar att vård- och omsorgsnämnden har 

beslutat enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att erbjuda brukare inskrivna i hemsjukvården i Åmåls kommun 

vaccination mot influensa och/eller pneumokockvaccination till samma avgift som Västra 

Götalandsregionen erbjuder dessa vaccinationer. Riktlinjen gäller tills vidare. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 
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VON § 185   dnr VON 2015/123    

VON AU § 185       

 

Inkommen skrivelse från personal gällande ledsagning vid sjukhusbesök 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse inkommen den 10 september 2015 från undersköterska Ingrid Larsson. 

2. Skrivelse daterad den 14 oktober 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

 

En skrivelse har inkommit till vård- och omsorgsnämnden från en undersköterska anställd i 

kommunen där hon beskriver problemet med ledsagning av brukare till och från sjukhus. Tf 

förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för en svarsskrivelse i ärendet.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar ett tillägg sist i fjärde stycket; Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden 

har även tagit upp frågan med Kommunala pensionärsrådet.  

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Skrivelsen kompletteras med ett tillägg sist i fjärde stycket; Ordföranden i vård- och 

omsorgsnämnden har även tagit upp frågan med Kommunala pensionärsrådet.  

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och ställer sig bakom förvaltningens 

svarsskrivelse. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och ställer sig bakom förvaltningens 

svarsskrivelse. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  186   dnr VON 2014/145 

 

Samverkande sjukvård – förslag till utökat avtal 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2015 från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

2. Beslutsunderlag daterat den 23 september 2015 från arbetsgrupp samverkande sjukvård. 

 

Styrgruppen för samverkande sjukvård har gett förslag på utökat avtal inom samverkande sjukvård. 

Utökningen skulle bland annat ge patienterna vård på rätt nivå i närområdet och förkorta väntetiderna 

genom ett förbättrat 1177-uppdrag och att ge fler instanser möjlighet att ge sjuksköterskeuppdrag.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att i dagsläget är bemanningssituationen ansträngd vad gäller 

förvaltningens sjuksköterskor. En utökning av samverkan skulle idag innebära att uppdrag inte kan 

utföras och att situationen för en redan ansträngd organisation skulle förvärras. 

  

Förvaltningen ställer sig positiv till en utökad samverkan men föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

avvakta tills bemanningssituationen stabiliserats gällande sjuksköterskor. Genom att avvakta att 

uppdraget utökas inom ramen för samverkande sjukvård ges en ökad möjlighet till att det nuvarande 

avtalet med Samverkande sjukvård utvecklas.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte anta förslag till utökning av 

samverkansformer mellan vårdcentral, kommunal hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård och 

kommunal hemtjänst inom Samverkande sjukvård. Nämnden ställer sig positiv till att framdeles 

överväga en utökning av samverkansformer när bemanningssituationen stabiliserats inom 

primärvården och kommunens sjuksköterskor. 

 

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 inte anta förslag till utökning av samverkansformer mellan 

vårdcentral, kommunal hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård och kommunal hemtjänst inom 

Samverkande sjukvård. Nämnden ställer sig positiv till att framdeles överväga en utökning av 

samverkansformer när bemanningssituationen stabiliserats inom primärvården och kommunens 

sjuksköterskor. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Birgitha Olsson, Västra Götalandsregionen 

Birgitha.olsson@vgregion.se 

mailto:Birgitha.olsson@vgregion.se


 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-29 10(15) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON §  187    

         

 

Information – Enheternas arbete med att minska sjukfrånvaron 

 

Enhetscheferna Stig Elveljung, Susanne Johansson, Grethe Gustavsson och Jessica Olsson informerar 

om enheternas arbete med att minska sjukfrånvaron på deras enheter. 

 

Ämnet hälsa har behandlats på bland annat arbetsplatsträffar i förvaltningen. Man är också noga med 

att följa upp och ha samtal med personal som är korttidssjukskrivna. 

 

Enhetscheferna Grethe Gustavsson och Jessica Olsson berättar om en LSS-bostad med en 

utåtagerande brukare som påverkar andra brukare negativt och leder till att arbetsmiljön bland de 

anställda upplevs som tuff emellanåt.  

 

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 vård- och omsorgsnämnden har beslutat 

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

__________________ 
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VON § 188     

 

Information – prognos från LSS 

 

LSS-handläggare Malin Karlsson informerar om läget på LSS-enheten och ger en prognos över hur 

behoven av LSS-insatser kommer att se ut inom de närmaste åren. Behov av åtgärder för brukare 

enligt LSS kommer att öka inom de fem kommande åren. 

 

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 vård- och omsorgsnämnden har beslutat 

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

___________________ 
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VON § 189   dnr VON 2015/117 

VON AU 184 

         

 

Information – Gemensamt handläggarteam för ensamkommande barn och unga i Bengtsfors, 

Mellerud och Åmåls kommun 

 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för det avtal som samtliga involverade kommuner har 

ställt sig bakom gällande det gemensamma handläggarteamet för ensamkommande barn och unga.  

Vård- och omsorgsnämnden gav arbetsutskottet i uppdrag (§184) att besluta att ställa sig bakom 

avtalet.  

 

Även Dals-Ed har nu beslutat att ingå i teamet och avtalet kommer därför att revideras för att även 

innefatta Dals-Ed. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

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

____________________ 
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VON § 190       

 
Information/meddelanden 

 

  

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att särskilda boendet Solsäter firar 50 år och bjuder in till 

öppet hus den 13 november mellan klockan 11 och 18. Samtliga ledamöter i vård- och 

omsorgsnämnden är välkomna att delta. Samling utanför boendet klockan 11. 

 

 Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, Birgit Karlsson (MP), Barbro Spjuth (M) och Ewa 

Arvidsson (S) rapporterar från besöket på NU-sjukvården vid NÄL i Trollhättan den 28 

oktober. De informerades bland annat om förändringar på akutsjukvården och de fick titta på 

den nya akutmottagningen som öppnar inom kort.  

 

 Cecilia Gustafsson (S) rapporterar från dialogmötet med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

den 16 oktober. Man diskuterade bland annat kring familjecentralen i Åmål, ungdomshälsan, 

samverkande sjukvård, specialistvården vid Bäckefors sjukhus samt våld i nära relationer. 

 

 Cecilia Gustafsson (S) rapporterar från mötet med Hela Människan/RIA. Det har diskuterats 

kring bemanning då man har en anställd på 50 % som kommer från Svenska kyrkan och 

resterande bemanning består av volontärer. Man önskar finna en lösning på hur och om 

volontär kan få ekonomisk ersättning då denne ersätter den anställde vid dennes frånvaro.  
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VON § 191 

 

Delegeringsbeslut  

 

1. Delegeringsbeslut inkommet den 7 oktober 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

gällande beslut enligt lotterilagen den 17 september 2015, bilaga 45. 

 

2. Delegeringsbeslut inkommet den 7 oktober 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

för perioden 1 till 30 september 2015 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, bilaga 

46. 

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

_________________ 
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VON § 192 

 

Rapportering av domar 

 

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 22 oktober 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL.  

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 22 oktober 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL.  

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 21 juli 2015 (inkommen den 14 oktober 

2015) gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 19 oktobber 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom i Förvaltningsrätten i Växjö daterad den 9 oktober gällande bostadsersättning enligt lag 

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad den 5 oktober 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

 Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 5 oktober 2015 gällande vårdnadsärende. 

 Dom i Kammarrätten i Göteborg daterad den 1 oktober 2015 gällande beredande av vård av 

missbrukare. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

_________________ 

 


