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Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Rolf Lindström (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Anelia (Jeri) Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L)  

Inger Herfindal (KD) 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Kurt Svensson (C)  

Kristine Geimure (S) 

Peter Olsson (V) 

Nada Cvijanovic (L)  

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Dragan Jukic, controller § 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare 

Ewa Anundsson, samordnare 

Pierre Carroz, nämndsekreterare, Maria Kumm, nämndsekreterare 

 

 
Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer § 214-225 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Cecilia Gustafsson 

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

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-12-17 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-12- 
Datum för 

anslags nedtagande 2016-01- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 214 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

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

sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 215   dnr VON 2015/45 

 

Budgetuppföljning per november månad 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Ekonomisk prognos daterad den 10 december 2015 från controller Dragan Jukic. 

2. Skrivelse inkommen den 10 december 2015 från controller Dragan Jukic. 

 

Controller Dragan Jukic redogör för ekonomiprognosen för november månad. Det prognostiserade 

resultatet ser något bättre ut än i tidigare prognoser. Flera av enheterna inom äldreomsorgen redovisar 

ett överskott. LSS-gruppbostad visar en avvikelse gällande personalkostnader på grund av ökad 

vårdtyngd gällande brukare och sjukfrånvaro. 

Dragan Jukic redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet till och med 

november månad samt informerar om sjukfrånvaron och fyllnads-/övertiden bland personalen i 

förvaltningen till och med oktober månad 2015. Sjukfrånvaron minskar och fyllnads-/övertiden ökar 

jämfört med föregående år. En anledning till ökande fyllnads-/övertid är att det är vissa svårigheter att 

anställa vikarier. 

__________________ 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

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

1. Godkänna förvaltningens redogörelse. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska på kostnaderna för 

sjukfrånvaron. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över delar av innehållet i redovisningen. 

 

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. Godkänna förvaltningens redogörelse. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska på kostnaderna för 

sjukfrånvaron. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över delar av innehållet i redovisningen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 
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Forts. VON § 215 

 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Controller Dragan Jukic 
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VON § 216   dnr VON 2015/112 

VON AU § 205  
 

Motion gällande våld i nära relationer 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Motion daterad den 17 juni 2015 från Lisbeth Vestlund (L) 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2015 från avdelningschef IFO Berith Sletten och 

förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

3. Motionssvar daterat den 16 november 2015 från avdelningschef IFO Berith Sletten och 

förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

 

Lisbeth Vestlund (L) har lämnat in en motion gällande våld i nära relationer. Vård- och 

omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag (VON § 147) att yttra sig i ärendet. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen svarar att i kommunen finns flera resurser för att hantera våld i nära 

relationer. Kommunen tillhandahåller bland annat socialjour och skyddat boende för våldsutsatta 

personer. Delar av personalen inom individ- och familjeomsorgen har genomgått flera olika 

utbildningar inom området där några av dem har spetskompetens. Kommunen erbjuder öppenvård i 

form av en ungdoms- och vuxencentral som samverkar med primärvården, öppenpsykiatrin och BUP 

(barn- och ungdomspsykiatrin). Dessutom pågår utvecklingsarbeten inom området. 

 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att se motionen som besvarad. 

 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att se motionen som besvarad och 

överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.  

 

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 se motionen som besvarad och överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden anser motionen som besvarad och överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 217    dnr VON 2015/158 

VON AU § 206 

   

Medborgarförslag om att inrätta en äldreombudsman i Åmål 

 
Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2015 från Lisbeth Vestlund behandlas. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Lisbeth Vestlund som remitterats till vård- och 

omsorgsnämnden. Lisbeth Vestlund föreslår att Åmåls kommun ska inrätta en äldreombudsman så att 

de äldre i Åmål får en företrädare som kan hjälpa till i kontakten med ansvariga tjänstemän, 

tillsynsmyndigheter med mera. 

 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig i 

ärendet.  

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet.  

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg  
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VON §  218   dnr VON 2015/159 

VON AU § 207   

 

Medborgarförslag gällande bättre vård till personer med ödem 

 
Medborgarförslag daterat den 28 oktober 2015 från Kerstin Karlsson behandlas.  

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Kerstin Karlsson som remitterats till vård- och 

omsorgsnämnden. Kerstin Karlsson skriver att hon önskar att personer med ödem ska få det bistånd 

de har rätt till enligt läkares ordination. 

 

Birgit Karlsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig i 

ärendet.  

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet.  

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig i ärendet.  

_________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON §  219      

 

Information – uppsökande verksamhet till kommunens 80-åringar 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse inkommen den 3 december 2015 från samordnare Ewa Anundsson. 

2. Skrivelse inkommen den 4 december 2015 från samordnare Ewa Anundsson. 

 

Samordnare Ewa Anundsson redogör för årets resultat av den uppsökande verksamheten till 

kommunens 80- åringar. 

 

Antalet personer som fyller 80 år under 2015 är 105 personer, 55 kvinnor och 50 män. Av dessa har 

26 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, eller haft en 

tidigare kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen.  

 

Information har skickats ut angående anhörigstöd samt biståndsansökningar. Ingen har i år önskat 

hembesök. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga 

den till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

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

beslutat enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Samordnare Ewa Anundsson 
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VON §  220   dnr VON 2012/152      

    

Ändring avseende lokaler för Dalhall hotell & restaurang 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Vid tillsyn uppmärksammades att en ny vägg satts upp i lokalerna i Dalhall Hotell & Restaurang. Vid 

kontakt med ansvarig visar det sig att lokalen numer ägs av annat företag och Dalhall Hotell & 

Restaurang har inte längre tillgång till denna lokal. En ritning som visar på lokaländringen har 

kommit in till kommunen den 21 oktober 2015. Samtidigt har även nya listor över 

serveringsansvariga personer för både Dalhall Hotell och Åmåls Stadshotell lämnats in.  

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson föreslår att nämnden godkänner ändringen som avser 

lokalerna för Dalhall Hotell & Restaurang. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen som avser lokalerna för 

Dalhall Hotell & Restaurang i Åmål, enligt 9 kap. 11 § alkohollagen. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen som avser lokalerna för Dalhall Hotell & 

Restaurang i Åmål, enligt 9 kap. 11 § alkohollagen. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON §  221   dnr VON 2014/119 

 

Information – lägesrapport gruppbostaden Olofsgatan 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson ger en lägesrapport gällande ombyggnationen av gruppbostad 

på Olofsgatan. En ansökan om fastighetsreglering har gjorts hos Lantmäteriet och beslutet därifrån 

dröjer. 

_________________ 

 

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 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

_________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 222         

         

Information – skrivelse från ordförande och förvaltningschef gällande nedläggning av 

Närhälsan 

 

Skrivelse daterad den 30 november 2015 från ordförande Ewa Arvidsson (S) och förvaltningschef 

Jan-Erik Samuelsson behandlas. 

  

En skrivelse undertecknad av ordföranden i vård- och omsorgsnämnden och chefen för vård- och 

omsorgsförvaltningen har skickats till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 

Primärvårdsstyrelsen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden. I brevet förklaras vad en nedläggning 

av Närhälsan skulle innebära för Åmåls kommun. 

  

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att informationen noteras. 

 

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 notera informationen. 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 
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VON § 223       

 
Information/meddelanden 

 

 Barbro Spjuth (M), Cecilia Gustafsson (S) och Birgit Karlsson (MP) rapporterar från mötet 

med Närhälsan den 1 december 2015 gällande den planerade stängningen av Närhälsan. Det 

var ett bra möte med bra frågor, information och diskussioner. Närhälsan betonade att man 

inte kommer att bryta vårdkedjan genom att stänga innan ny vårdcentral tagit över.  

 

 Cecilia Gustafsson (S) och Birgit Karlsson (MP) rapporterar från mötet med Vårdförbundet i 

Bäckefors den 2 december. Några av ämnena som diskuterades var hur vårdcentralerna kan 

förbättras, att det är svårigheter att komma fram på telefon och samverkande sjukvård. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att sista mötet med USD (Utveckling socialtjänst Dalsland) 

ägde rum i Åmål den 11 december 2015. Det var ett bra avslut, USD upphör vid årsskiftet. 

 

 Förvaltningschef Jan- Erik Samuelsson rapporterar att det är stor brist på lokaler för det stora 

antalet ensamkommande barn och unga som kommer och som beräknas komma under 

storhelgerna. Kommunen planerar att öppna tillfälliga boenden och till dessa har man efterlyst 

tillfällig personal som hämtas från befintlig personalstyrka i kommunen. Personalen har visat 

på stort engagemang att ställa upp. 

 

 Inger Herfindal (KD) har en fråga om varför det inte finns möjlighet för brukare i en LSS-

bostad på Sörgården att ges möjlighet att äta mat tillsammans i ett allrum. Avdelningschef 

LSS Johan Fritz får i uppdrag att besvara frågan vid kommande möte.  

 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar genom ordföranden alla ledamöter samt all personal i 

förvaltningen för ett gott samarbete under 2015 och önskar samtliga en god jul och ett gott 

nytt år. 
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VON § 224 

 

Delegeringsbeslut  

 

Delegeringsbeslut inkommet den 2 december 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

gällande begäran om yttrande från Lotteriinspektionen avseende ansökan om värdeautomatspel, 

Åmåls Thaikök, bilaga 48, behandlas. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

_________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-17 14(14) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 225  

 

Rapportering av domar 

 

Dom i Värmlands tingsrätt daterad den 1 december 2015 gällande brott enligt brottsbalken.  

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

_________________ 

 


