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VON § 32  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Ärende Fastställande av hyresnivå inom LSS läggs till dagens föredragningslista som därmed 

fastställs. Från mötet förs två protokoll; ett offentligt och ett sekretessbelagt protokoll. 

_____________________ 
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VON § 33   dnr VON 2016/50 

 

Ekonomisk prognos februari 2016 

 

Skrivelse daterad den 15 mars 2016 från controller Dragan Jukic behandlas. 

Det prognostiserade resultatet är noll kronor. Flera av enheterna inom äldreomsorgen redovisar ett 

underskott. Underskottet beror på högre kostnader för obekväm arbetstid och sjuklön än beräknat. 

Andra personalkostnader ligger i nivå med budget. Prognosen är att resultatet kommer att rättas till 

under årets lopp för att hamna på nollresultat vid årets slut. 

LSS-enheterna visar ett plusresultat för årets första två månader. Prognosen redovisar dock ett 

nollresultat på grund av att snabba förändringar kan ske under året. 

Controller Dragan Jukic redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsnämndens verksamhet till och med 

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

förvaltningen till och med februari månad 2016. 

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

redogörelse samt ge förvaltningen i uppdrag att minska kostnaderna för att uppnå ekonomisk balans 

vid årets slut. 

 

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 samt ge förvaltningen i 

uppdrag att minska kostnaderna för att uppnå ekonomisk balans vid årets slut. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Tf ekonomichef Eva Larsson 

Controller Dragan Jukic
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VON § 34   dnr VON 2016/40 

VON AU § 81           

  

 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2015 

 
Ett arbetsmaterial av skrivelsen Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2015 behandlas.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom redogör för patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen 2015 som håller på att arbetas fram. Den färdigställda skrivelsen kommer att 

behandlas på vård- och omsorgsnämndens möte i mars 2016, då även avdelningscheferna kommer att 

delta. 

 

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

patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2015. 

 
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 gällande patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 

2015. 

________________ 

 
Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse daterad den 17 mars 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom. 

2. Bilagor inkomna den 17 mars 2016 från medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin 

Lindblom. 

3. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren ett ansvar att bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska 

också upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse innehållande patientsäkerhetsarbete under det gångna 

året, vidtagna åtgärder samt vilka resultat som uppnåtts.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom redogör tillsammans med förvaltningschef 

och avdelningschefer för den färdiga versionen av patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2015.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar efter information att ställa sig bakom patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen 2015. Nämnden har för avsikt att följa vidtagna åtgärder gällande identifierade 

förbättringsområden. 

_________________ 
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Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

MAS Anna-Karin Lindblom 

 

________________
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VON § 35   dnr VON 2016/49 

 

Attestpliktiga 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

2. Attestförteckning inkommen den 16 mars 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden informeras om de beslutsattestanter som 

förvaltningschefen har utsett. Detta sker vid förändring eller minst en gång per år. Detta skedde senast 

den 7 januari 2015 (§ 7, VON 2014/166).  

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om attestregistret som gäller från och med den 1 

januari 2016. 

 

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: 

Tf ekonomichef Eva Larsson 

Controller Dragan Jukic 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 
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VON § 36    dnr VON 2016/48 

 

Verksamhetsplan LSS 2016-2017 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2016 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

2. Verksamhetsplan 2016-2017 LSS-teamet Dalsland inkommen den 16 mars 2016 från 

biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg. 

  

Det nuvarande avtalet upprättades under 2013 och omfattar kommunerna Åmål, Bengtsfors, Mellerud 

och Dals-Ed. Avtalet gäller från 1 januari 2014 till 31 december 2015 och förlängs därefter med ett år 

i taget. Varje kommun betalar en årlig procentuell kostnad utifrån befolkningsunderlag och insatser. 

En justering baserad på bland annat nyttjandegrad sker årligen. Åmål är huvudman för verksamheten 

och arbetsgivare för den anställda personalen. 

 

Ett gemensamt ansvar för samtliga kommuner som ingått avtalet är: 

 

 Att samverka för att utveckla verksamheten. 

 Årligen utvärdera verksamheten genom en verksamhetsberättelse. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom verksamhetsplanen för LSS 

2016-2017. 

  

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 verksamhetsplanen för LSS 2016-2017. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-24 8(16) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 37   dnr VON 2014/152 

VON AU § 79  

        

Förenklad ansökan Samhall AB 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2016 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

2. Förenklad ansökningsblankett daterad den 24 februari 2016 från Michael Henriksson, 

Samhall AB. 

 

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

socialtjänstlagen som är beslutade av kommunens biståndshandläggare och som avser serviceinsatser. 

Avtalet med Samhall AB har förlängts årligen i samband med beslut från vård- och omsorgsnämnden. 

För att behålla godkännandet krävs att vård- och omsorgsnämnden årligen godkänner Samhall AB 

som leverantör av hemtjänst.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar 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 beslutar att godkänna Samhall AB som leverantör av hemtjänst i enlighet 

med upprättat avtal.  

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

 

Samhall AB 

Michael Henriksson 

Box 319 

662 27 Åmål
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VON § 38   dnr VON 2016/25 

VON AU 80           

   

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd Iryats Restaurang & Pizzeria 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 februari 2016 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

2. Tjänsteanteckning daterad den 16 mars 2016 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Adnan Demir den 5 februari 2016. 

Ansökan har kompletterats under tidens gång och är nu komplett. Adnan har avlagt kunskapsprov 

med godkänt resultat. Verksamheten ska bedrivas som restaurang och pizzeria. Alkoholhandläggaren 

föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar om att bevilja ansökan om stadigavarande 

serveringstillstånd.  

 

Räddningstjänsten har i sin besiktning påtalat att utbildning av personal i systematiskt 

brandskyddsarbete ska genomföras snarast för att inte ett beviljat serveringstillstånd ska äventyras.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Adnan Demir (org. nr. 881207-

8619) stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till 

allmänheten i Iryats Restaurang & Pizzeria, Åmål, enligt 8 kap 2§ alkohollagen. Detta under 

förutsättning att de påtalade bristerna gällande räddningstjänstens yttrande ska vara åtgärdat innan 

vård- och omsorgsnämndens möte i mars 2016. 

 

Servering får ske i lokalen samt på uteservering fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag mellan 

klockan 11.00 och 02.00, övriga dagar mellan klockan 11.00 och 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 Adnan Demir (org. nr. 881207-8619) stadigvarande tillstånd att 

få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Iryats Restaurang 

& Pizzeria, Åmål, enligt 8 kap 2§ alkohollagen. Detta under förutsättning att de påtalade bristerna 

gällande räddningstjänstens yttrande ska vara åtgärdat innan vård- och omsorgsnämndens möte i mars 

2016. 

 

Servering får ske i lokalen samt på uteservering fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag mellan 

klockan 11.00 och 02.00, övriga dagar mellan klockan 11.00 och 01.00.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  

 

Efter arbetsutskottets sammanträde har Tommy Kihlberg, räddningstjänsten låtit meddela handläggare 

att de brister som påpekats enligt räddningstjänstens yttrande har åtgärdats. Därmed kan ett 

stadigvarande serveringstillstånd beviljas. 
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Forts. VON § 39 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Adnan Demir (org. nr. 881207-8619) stadigvarande tillstånd att 

få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Iryats Restaurang 

& Pizzeria, Åmål, enligt 8 kap 2§ alkohollagen.  

 

Servering får ske i lokalen samt på uteservering fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag mellan 

klockan 11.00 och 02.00, övriga dagar mellan klockan 11.00 och 01.00. 

______________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
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VON § 40   dnr VON 2012/180 

VON AU § 78      

 

Översyn av vägledning för biståndsbedömning 

 

Skrivelsen Vägledning vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL, antagen den 23 maj 

2013, behandlas.  

 

Syftet med skrivelsen är att den ska bidra till att beslut som fattas av olika biståndshandläggare blir så 

lika som möjligt, när förutsättningarna är lika. Vägledningen är baserad på gällande lagar och 

anknyter till policydokument samt övergripande dokument. 

 

Vägledningen antogs i maj 2013 och reviderades den 12 juni 2014. En översyn och revidering ska 

göras 2016. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att göra en översyn samt revidering av skrivelsen. Ärendet behandlas på vård- och 

omsorgsnämndens möte i maj 2016. 

 

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 göra en översyn samt revidering av 

skrivelsen. Ärendet behandlas på vård- och omsorgsnämndens möte i maj 2016. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn samt revidering av 

vägledning för biståndsbedömning. Ärendet behandlas på vård- och omsorgsnämndens möte i maj 

2016. 

_________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg
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VON §  41   dnr VON 2016/47  

           

 

Plan för handling gällande den sociala barn- och ungdomsvården 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2016 från avdelningschef IFO Berith Sletten. 

2. Skrivelse daterad den 15 mars 2016 från avdelningschef IFO Berith Sletten. 

  

Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och Petra Rinman, 

sakkunnig i ämnet, besökte Åmåls kommun den 19 januari 2016. Samordnarens uppgift är att driva på 

utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det 

stöd som de behöver. Vid besöket rekommenderades att en handlingsplan, eller plan för handling 

skulle upprättas där kommunens förbättringsområden skulle nedtecknas. Plan för handling ska utgöra 

en del av diskussionsunderlaget vid det andra besöket Åmåls kommun får av Cecilia Grefve. 

 

Avdelningschef IFO, Berith Sletten, föreslår vård- och omsorgsnämnden att anta upprättad plan för 

handling gällande den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar upprättad plan för handling gällande 

den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar upprättad plan för handling gällande den sociala barn- och 

ungdomsvården. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 
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VON § 41a 

 

Faststställande av hyresnivå inom LSS 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om att hyreskostnaderna för gruppbostäder inom 

LSS är höga.  

 

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

översyn gällande hyror i kommunens LSS-gruppbostäder och återrapportera på vård- och 

omsorgsnämndens möte i april 2016. 

 

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 göra en översyn gällande hyror i 

kommunens LSS-gruppbostäder och återrapportera på vård- och omsorgsnämndens möte i april 2016. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-24 14(16) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

  

VON § 42       

 
Information/meddelanden 

 

 Cecilia Gustafsson (S) återrapporterar från årsmötet med RIA/Hela Människan den 10 mars i 

Åmål. Styrelsen är densamma som tidigare år. Antalet besökare är ungefär detsamma som 

tidigare, cirka 15-20 besökare per dag. Andelen kvinnor har ökat och det är inte enbart 

personer med missbruksproblematik som söker sig till RIA. Man har upplevt vissa problem 

då lokalen delas med organisationen Care&Share som tillhandahåller kläder till behövande. 

Detta sker kvällstid och RIA/Hela Människan disponerar lokalen dagtid. Vissa problem och 

missförstånd har uppstått då människor i behov av kläder har besökt lokalen dagtid och inte 

förstår att det inte är Care&Share som är där just då. 

 

 Den 21 mars träffades ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden för en måldag. 

Förvaltningen presenterade förslag på nya mål som diskuterades och förslag på några 

ändringar lämnades. Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar de nya omarbetade 

förslagen på målformuleringar.  
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VON § 43  

 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Delegeringsbeslut inkommet den 2 mars 2016 för perioden 1 februari till 29 februari 2016 gällande 

serveringstillstånd enligt alkohollagen behandlas. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

_________________ 
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VON § 44  

 

Rapportering av domar 

 

Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 16 mars 2016 gällande vårdnadsärende behandlas. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

_________________ 

 


