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VON § 56  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

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

sekretessbelagt protokoll. 

_____________________ 
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VON § 57   dnr VON 2016/50 

 

Ekonomisk prognos mars 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2016 från controller Dragan Jukic. 

2. Bilagor inkomna den 25 april 2016 från controller Dragan Jukic. 

Controller Dragan Jukic redovisar den ekonomiska prognosen för mars månad. Det prognostiserade 

resultatet är plus 250 000 kronor. Dragan Jukic redovisar nyckeltal för vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet samt sjukfrånvaron och fyllnads/övertid för mars månad 2016. 

Diskussion förs om hur man kan anpassa redovisningsmaterialet så att det blir mer lättöverskådligt 

över tid. 

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

redogörelse med de synpunkter gällande innehåll i redovisningen som framkommit. 

 

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 med de synpunkter 

gällande innehåll i redovisningen som framkommit. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten  
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VON § 58   dnr VON 2016/57 

VON AU § 102           

  

Verksamhetsplan 2017 

 
Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

2. Verksamhetsplan 2017 daterad den 7 april 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson.  

 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad vård och omsorg vill uppnå under kommande 

verksamhetsår. Den utgår från politikens vision, styrdokument och uppdrag och ska göra det tydligt 

för verksamheterna vad de ska arbeta med. Verksamhetsplanen är också ett dokument som gör det 

möjligt att utveckla och följa upp verksamheten inom vård och omsorg. 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redovisar verksamhetsplanen för 2017. Bland annat kommer 

förvaltningen att se över och ge bättre förutsättningar för ledarskapet inom LSS samt att förvaltningen 

fortsätter arbeta med att minska sjukfrånvaron, övertid och timanställningar. Införandet av 

heltidsanställningar startar våren 2016 och fortsätter under hela 2017. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnde beslutar att anta verksamhetsplanen för 2017. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar verksamhetsplanen för 2017. 

________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar verksamhetsplanen för 2017 inklusive inriktningsmål. 

_______________ 

 
Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Kommunstyrelsen
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VON §  59   dnr VON 2016/60 

VON AU § 103 

 

Driftbudget 2017 

 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson behandlas. 

 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för 2017. Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats 

284,2 miljoner kronor, vilket är en ramökning med 2 miljoner kronor jämfört med 2016. Tillskottet 

avser medel för att öka chefstäthet inom LSS, volymökningar inom dagligverksamhet LSS samt 

ökade medel till hemtagningsteamet. Förvaltningen förväntar sig en satsning på äldreomsorgen från 

riksdag och regering med 3,6 miljoner kronor genom stimulansmedel för ökad bemanning. En 

omfördelning av budgetmedel behöver även göras för att täcka nya behov. 

En ny gruppbostad som ersätter gruppbostaden på Olofsgatan kommer att byggas under 2016 för att 

vara i drift 2017. Det innebär ökade hyreskostnader med cirka 700 000 kronor. Från andra halvåret 

2016 förändras reglerna för maxtaxan inom äldreomsorgen som innebär ökade intäkter. Dessutom ska 

en översyn göras av regelverket vad gäller avgiftshantering och förbehållsbelopp. Detta förväntas 

sammantaget öka intäkter och minska kostnader med cirka 300 000 kronor. 

Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaro, övertid och timanställning kommer att fortsätta. 

Heltidsprojekt startar under våren 2016 och pågår under hela 2017. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget för 2017. 

 

Beslutsgång 

 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget för 2017 uppgående till 284, 2 

miljoner kronor. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget för 2017 uppgående till 284, 2 

miljoner kronor. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 60   dnr VON 2016/61 

VON AU § 104 

 

Investeringsbudget 2017-2019 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse inkommen den 12 april 2016 från controller Dragan Jukic. 

2. Bilagor inkomna den 12 april av controller Dragan Jukic. 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar ett förslag till investeringsbudget.  

2017-2019 års investeringsbehov uppgår till 4 975 000 kronor, se nedan. 

 

År 2017 

Enhet Investering Tkr 
VoO stab 

 
IT- investering: datorer, plattor, wifi mm 

 
200 

Solsäter Inventarier – förbättra boende miljö 150 

Åmålsgården Inventarier - möbler 150 

Ekbacken Demenscentrum utbyte av inventarier 850 

Illern Inventarier – utbyte av möbler, upprätta god 

hygien 

200 

Adolfsberg Inventarier – förbättra boendemiljö 200 

IFO Inventarier 140 

Äldreomsorg Inventarier – tvättmaskin, förvaringsskåp, 

torktummlare 

200 

Hemvård Inventarier och utbyte elektronik 430 

Hemsjukvård Inventarier/medicinteknik 140 

Rehab Tekniska hjälpmedel – vårdsängar, taklyftar 150 

LSS Inventarier 155 

Summa  2 965 

 
År 2018 

Enhet Investering Tkr 

Stab Inventarier – höj och sänkbara skrivbord 45 

Hemvård Inventarier och utbyte av telefoner 130 

Hemsjukvård Inventarier – höj och sänkbara skrivbord, 

kontorsstolar 

30 

Rehab Tekniska hjälpmedel – vårdsängar, taklyftar 150 

Solsäter Inventarier, förbättra boende miljö 80 

Åmålsgården Inventarier 80 

Ekbacken Demenscentrum utbyte inventarier 950 

Adolfsberg Inventarier, utbyte av möbler 90 

LSS Inventarier 45 

IFO Inventarier, förbättra miljö 20 

Summa 1 720 
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Forts. VON § 60 

 

År 2019 

Enhet Investering Tkr 

Hemvård Inventarier, möbler, cyklar, utbyte telefoner 180 

Solsäter Inventarier, förbättra utemiljö 80 

IFO Inventarier, fritidsutrustning 30 

Summa  290 

 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förslag till 

investeringsbudget för år 2017-2019 uppgående till 4 975 000 kronor. 

 

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 förslag till investeringsbudget för år 2017-2019 

uppgående till 4 975 000 kronor enligt tabellerna ovan. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till investeringsbudget för 2017-2019 

uppgående till 4 975 000 kronor enligt tabellerna ovan. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Ekonomienheten 
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VON §  61   dnr VON 2016/41 

VON AU § 105  

        

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Travrestaurangen 

 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2016 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten och cateringtillstånd för slutna sällskap 

inkom från Christer Nordström den 7 mars 2016. Ansökan har kompletterats under handläggningens 

gång och är nu komplett. Christer Nordström har stadigvarande serveringstillstånd i Vänersborgs 

kommun på serveringsstället Vänersborgs Bowling. Det har inte framkommit några oegentligheter 

runt sökanden eller det tänkta serveringsstället. Alkoholhandläggaren föreslår därför vård- och 

omsorgsnämnden att bevilja Christer Nordström serveringstillstånd enligt förslag. 

 

Servering får ske året runt i serveringslokalerna, på uteservering och området mot travbanan mellan kl 

11.00–01.00 enlig 8 kap 19 § alkohollagen. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Christer Nordström, med enskild 

firma Vänersborgs Bowling, orgnr 720101-5596  stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, 

annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Travrestaurangen, Mörtebol 9, Åmål 

enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  

 

Sökande beviljas också stadigvarande cateringtillstånd för slutna sällskap, att servera ovanstående 

drycker enligt 8 kap 4 § 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 Christer Nordström, med enskild firma Vänersborgs Bowling, 

orgnr 720101-5596, stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i Travrestaurangen, Mörtebol 9, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  

 

Sökanden beviljas också stadigvarande cateringtillstånd för slutna sällskap, att servera ovanstående 

drycker enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 

 

Servering får ske året runt i serveringslokalerna, på uteservering och området mot travbanan mellan 

klockan 11.00–01.00 enlig 8 kap 19 § alkohollagen. 

________________ 

 
Vård- och omsorgsnämndens behandling  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Christer Nordström, med enskild firma Vänersborgs Bowling, 

orgnr 720101-5596, stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 

spritdrycker till allmänheten i Travrestaurangen, Mörtebol 9, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  
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Forts. VON § 61 

 

Sökanden beviljas också stadigvarande cateringtillstånd för slutna sällskap, att servera ovanstående 

drycker enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 

 

Servering får ske året runt i serveringslokalerna, på uteservering och området mot travbanan mellan 

klockan 11.00–01.00 enlig 8 kap 19 § alkohollagen. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson
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VON § 62    dnr VON 2016/29 

VON AU§ 106           

   

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Pizzeria Ceylan 

 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2016 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Abdullah Kama den 4 februari 2016. 

Ansökan har kompletterats under handläggningstiden och är nu komplett för beslut. Serveringsstället 

har tidigare under 2014 haft serveringstillstånd. Det har inte framkommit några oegentligheter för 

serveringstillstånd. 

 

Abdullah Kama har tecknat ett överlåtelseavtal med förre ägaren Hussein Sharif Alwan från och med 

11 januari 2016 och hyreskontraktet överläts från gamla hyresgästen 10 december 2015. Lokalerna 

har renoverats under tiden fram till ansökan. Verksamheten skall bedrivas som grillrestaurang och 

pizzeria. Alkoholhandläggaren föreslår nämnden att serveringstillstånd ska beviljas. 

 

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

 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Abdullah Kama orgnr 810917-7553 stadigvarande tillstånd att få 

servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Pizzeria Ceylan, 

Kungsgatan 7 B, Åmål, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

 

Beslutet avser inom lokalen samt på uteservering året runt mellan klockan 11.00–01.00 enligt 8 kap 

19 § alkohollagen. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  

 

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 § 63    dnr VON 2016/55 

VON AU § 107      

 

Begäran om extra medel till hyresrabatter inom LSS 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

2. Utredning daterad den 5 april 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

 

Personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder med beslut om bostad med särskild 

service och särskilt anpassad bostad enligt LSS, har oftast en svag ekonomisk ställning med 

begränsade möjligheter till att betala höga hyror i nyproducerade bostäder. 

 

Det finns en uppenbar risk att personer med beslut om särskilt boende inte flyttar till erbjudet boende 

på grund av den höga hyresnivån och därmed blir en beslutad insats inte verkställd. Ett sätt att 

förbättra den ekonomiska situationen för denna grupp är att det utgår en hyresrabatt för lägenheter 

med hyror överstigande 6 000 kronor per månad. Hyresrabatten införs från 1 juli 2016. Kostnaden 

uppgår till 110 000 kronor som belastar nämndens egen budget. Kostnaden för 2017 beräknas till 

340 000 kronor och förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om utökad budget hos 

kommunstyrelsen. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ansöker hos budgetutskottet om utökad 

budget med 340 000 kronor för 2017 för att reducera hyran för personer som har beslut om boende 

enligt LSS.  

 

Beslutsgång 

 

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

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ansöker hos budgetutskottet om utökad budget med 340 000 kronor för 

2017 för att reducera hyran för personer som har beslut om boende enligt LSS. 

_____________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Avdelningschef LSS Johan Fritz
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VON §  64   dnr VON 2016/44  

           

 

Info – tillsynsärende från Inspektionen för vård och omsorg dnr 8.5-26976/2015-8 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, daterat den 10 mars 2016 behandlas. 

 

IVO har gjort en oanmäld tillsyn inom äldreomsorgen avseende Lex Sarah- rutiner vid hemvården 

och särskilt boende i kommunen. IVO avslutar ärendet men har funnit brister inom följande områden: 

 

 Anmälan av allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. 

 Personalen kännedom om nämndens rutin avseende Lex Sarah. 

 Det systematiska kvalitetsarbetet och Lex Sarah. 

 

En återrapportering gällande åtgärder för att komma tillrätta med bristerna kommer att ges på vård- 

och omsorgsnämndens sammanträde i maj 2016. 

 

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

 

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. 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 
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VON § 65   dnr VON 2016/58       

 
Info – Brukarundersökning LSS 

 

Skrivelse daterad den 30 december 2015 från verksamhetspedagog Tracy Bolke behandlas. 

 

Avdelningschef LSS Johan Fritz och verksamhetspedagog Tracy Bolke presenterar 2015 års 

brukarundersökning inom LSS. LSS-enheten gör årligen en enkätundersökning bland brukarna för att 

granska och säkerställa verksamhetens kvalitet.  

 

De två senaste åren har ett nytt enkätmaterial använts som gör det möjligt att anpassa undersökningen 

efter den enskildes kognitiva förmåga.  

 

Resultatet av 2015 års enkät indikerar att en övervägande del av brukarna tycker att de insatser de är 

berättigade till, är av god kvalitet. De flesta känner sig trygga, får ett gott bemötande av personalen 

och trivs. Resultatet visar också ett behov av förbättringsområden, bland annat gällande delaktighet, 

medbestämmande och självvalda sociala kontakter. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för redogörelsen och noterar därmed informationen. 

__________________ 
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VON § 66 

 

Information/meddelanden 

 

 Nätverket för socialnämndsrepresentanter i Fyrbodal har haft möte den 27 april 2016 i 

Uddevalla. Ewa Arvidsson (S) medverkade och mötesanteckningar kommer att mejlas till 

ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden. 

 

 Ewa Arvidsson (S) kommer att medverka på ett möte med Dalslandskommunernas 

kommunalförbund den 29 april 2016 i Bengtsfors. Bland annat kommer frågan om 

kommunernas eventuella behov av korttidsplatser att diskuteras. 

 

 Ewa Arvidsson (S) och förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson besökte invigningen av den nya 

ambulanscentralen den 27 april 2016. Ambulanscentralen ligger vid räddningstjänsten i 

Åmål. 

 

 Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson rapporterar om nuläget gällande den beslutade 

stängningen av Närhälsan den 31 maj 2016. Nu pågår praktiska förberedelser för 

vårdcentralen Balder inför övertagandet av Närhälsans patienter. Det är nu klart att samtliga 

hemvårdspatienter kommer att få en och samma läkare.  

 

 Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson rapporterar om planeringen av semestervikarier under 

sommaren. Läget bedöms vara under kontroll. Positivt är också att samtliga 

sjukskötersketjänster är tillsatta. 

 

 Nämndsekreterare Maria Kumm informerar om att vård- och omsorgsnämndens 

sammanträden kommer att digitaliseras från och med maj månad. Den 16 maj är ledamöterna 

kallade till en utbildning i Meetings, som är den app som används för att få kallelser och 

övriga möteshandlingar via läsplatta. 
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VON § 67  

 

Rapportering av delegeringsbeslut 

 

Delegeringsbeslut inkommet den 5 april 2016 för perioden 1 – 31 mars 2016 gällande 

serveringstillstånd enligt alkohollagen behandlas. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

_________________ 
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VON § 68 

 

Rapportering av domar 

 

Följande dom behandlas: 

 

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

 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapportering av dom. 

_________________ 

 


