
 

 
Åmåls kommun  Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 
 2016-09-22 VON 2016/71 1 (16) 
 

 
 

Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 114 - 125 
 Pierre Carroz 
  
  
Ordförande  
 Ewa Arvidsson 
  
  
Justerare  
 Birgit Karlsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-09-22 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–11:50 
  
Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 
Barbro Spjuth (M), 2:e vice ordförande 
Cecilia Gustafsson (S) 
Christina Wallin (V) 
Rolf Lindström (S) 
Anelia Dotcheva (C) 
Eivor Leander (L) 
Inger Herfindal (KD) 

  
Ersättare Annette Andersson (S) 

Christer Örtegren (S) 
Nada Cvijanovic (L) 

  



 

 
Åmåls kommun  Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
 2016-09-22  2 (16) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 
Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 
Dragan Jukic, controller, §§ 114-119 
Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, § 119 
Jeanette Krafft, alkoholhandläggare, § 119 
Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare, § 120 
Maria Junzell, psykiatrisjuksköterksa, § 121 
Mia Heed, samordnare ungdoms och vuxencentralen, § 121 
Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 114 Val av justerare 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden utser Birgit Karlsson (MP) att justera dagens 
protokoll. 

__________  
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VON § 115 Fastställande av föredragningslista 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Information om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsbesök- och 
rapport gällande ensamkommande flyktingbarn samt information om 
spridningskonferens i Stockholm läggs till föredragningslistan, som därmed 
fastställs. 

__________
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Dnr VON 2016/50 

VON § 116 Ekonomiskprognos augusti 2016 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Det prognostiserade resultatet är 2 300 000 kronor. 

Prognosticerat överskott inom äldreomsorg beror på en vakans för enhetschef på 
Åmålsgården. 

LSS positiva prognos beror på vakanshållning av tjänst samt migrationsmedel. 

IFO visar en positiv prognos bland annat orsakad av lägre vårdkostnader för barn 
och unga. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 15 september från controller Dragan Jukic 
- Bilaga Ekonomisk prognos augusti 2016 
- Bilaga Nyckeltal augusti 2016 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomienheten 
__________
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Dnr VON 2016/133 

VON § 117 Delårsrapport tertial 2, 2016 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger rapporten till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall 
kommuner upprätta en delårsrapport minst en gång per år. 

I delårsrapporten beskrivs och kommenteras verksamhetsberättelsen och 
måluppfyllelsen för inriktningsmålen som styr styrelsens/nämndens verksamhet 
utifrån Vision 2020. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar rapporten för nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2016 från nämndsekreterare Pierre Carroz 
- Delårsrapport tertial 2, 2016 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 
och lägger rapporten till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 
__________
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Dnr VON 2016/123 

VON § 118 Revidering av delegeringsreglemente för 
personal- och ekonomiärende 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer reviderat delegeringsreglemente gällande personal 
och ekonomiärende. Revideringen gäller från 1 oktober 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
I den offentliga förvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden. Av praktiska skäl 
måste beslutanderätten i många frågor överlåtas till lägre beslutsnivåer inom respektive 
myndighet. Beslutanderätten sägs i sådana fall vara delegerad. Delegation innebär att en 
myndighet frånhänder sig sin beslutanderätt för visst ärende eller – vilket är betydligt 
vanligare – för en viss typ av ärenden. Mottagaren av delegation brukar i praktiken inom 
socialtjänsten inte vara viss person utan viss befattningskategori. Om inget annat sägs 
gäller delegationen även för vikarie på den i frågavarande befattningen (JO 1990/91 s 
258). 
Den grundläggande befogenheten att delegera beslutanderätten när det gäller kommunal 
verksamhet finns i 6 kap 33 § kommunallagen (1991:900), KL. Enligt detta lagrum får en 
nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en annan anställd hos 
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Enligt 6 kap 36 § KL får en nämnd även uppdra åt ordföranden eller 
annan utsedd ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte 
kan avvaktas. Enligt 6 kap 37 § KL kan en nämnd som delegerat beslutanderätt till en 
förvaltningschef ge denne rätt till så kallad vidaredelegation. I övrigt får inte 
vidaredelegation ske utan uttryckligt författningsstöd. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 
- Delegeringsreglemente för personal och ekonomifrågor 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden fastställer reviderat 
delegeringsreglemente gällande personal och ekonomiärende samt att revideringen ska 
gälla från 1 oktober 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden har 
beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 
Jan-Erik Samuelsson 
Kenneth Bramberg 
__________
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Dnr VON 2016/116 

VON § 119 Utredning om alkoholservering 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att meddela en varning till Café XO AB 
organisationsnummer 556708-9684 enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen. 

Som motivering anges enligt 8 kapitlet 23 § alkohollagen: Från ett 
serveringsställe med serveringstillstånd får inte någon medföra spritdrycker, vin, 
starköl eller andra jästa alkoholdrycker som har serverats i lokalen. 

Även 8 kapitlet 12 § alkohollagen gäller som motivering för skatteverkets beslut 
om kontrollavgift: Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han 
eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna 
lag. 

Syftet med varning är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta till de 
förhållanden som har föranlett varningen. Eftersom bestämmelsen om varning har 
placerats före bestämmelsen om återkallelse anges att varning ska vara ett 
förstahandsalternativ vid överträdelser av alkohollagen. 

Anvisning om hur man överklagar ska bifogas beslutet. 

Reservation 
Barbro Spjuth (M), Anelia Dotcheva (C), Eivor Leander (L) och Inger Herfindal 
(KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 8 juli 2016 gjorde polisen tillsyn på Café XO ABs lokaler och upptäckte att 
cirka 10 personer gick ut från uteserveringen och in i närliggande park med 
ölflaskor och drinkglas. Det fanns ingen vakt eller entrévärd som kontrollerade 
ingången till restaurangen under denna tid. 

Vård- och omsorgsnämnden tog beslut 2011 att Café XO skulle ha två förordnade 
vakter för kontroll av serveringsställets in- och utgångar vid tillställningar såsom 
pub- och hårdrockskvällar, samt på Bluesfesten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
- Protokollsutdrag från VON AU 8 september 2016 

Yrkande 
Mötet ajourneras från klockan 9.40 till klockan 9.45 

Barbro Spjuth (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar om att tilldela 
café XO en erinran och anger följande motivering: Det finns förmildrande 



 

 
Åmåls kommun  Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
 2016-09-22  10 (16) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

omständigheter kring händelsen, Café XOs entrévärd fick andra uppgifter i 
samband med polispatrullens besök, inga vakter fanns att tillgå denna kväll och 
Åmåls kommun måste ta sitt ansvar när det ordnas stora evenemang som Blues 
festivalen. 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar om att meddela 
en varning till Café XO AB organisationsnummer 556708-9684 enligt 9 kapitlet 
17 § alkohollagen enligt alkoholhandläggarens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: Barbro Spjuths (M) 
förslag mot Ewa Arvidssons (S) förslag. 
Ordföranden ställer proposition på Ewa Arvidssons (S) yrkande och Barbro 
Spjuths (M) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden har beslutat enligt 
Ewa Arvidssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
__________  
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VON § 120 Information om heltidsprojektet 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Pia Carlsson presenterar ”Heltidsprojektet - rätt till heltid, 
möjlighet till deltid”. 
Pia Carlsson informerar inledningsvis nämnden om projektet i sin helhet och om 
det nuvarande läge på förvaltningens olika enheter. Sedan redovisar hon om hur 
långt man har kommit med införandet av projektet på LSS södra och Solsäter 
samt om effekterna som man har kunnat mäta hittills. Slutligen presenterar Pia 
Carlsson för nämnden hur man avser att gå vidare med projektet under 2017 och 
2018. 

Yrkande 
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. 

__________  
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VON § 121 Information från Ungvux 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Mia Heed och Maria Junzell presenterar Ungdoms- och vuxencentralen Ungvux. 

Ungdoms- och vuxencentralen är en integrerad socialmedicinsk mottagning för 
både unga och vuxna från 13 år och uppåt som syftar till att minska psykisk 
ohälsa i Åmåls kommun genom samlade resurser kring medborgaren.  
Ungvux har sin backgrund bland annat i samverkan mellan socialtjänst, 
öppenpsykiatri och primärvård samt i konceptet ”en väg in”. Ungvux samlar idag 
resurser och kompetenser från socionomer, familjebehandlare, behandlare för 
beroendeproblematik, psykiatrisjuksköterskor, riskvårdspedagog, 
distriktssjuksköterskor och arbetsmarknadssamordnare. 

Ungdoms- och vuxencentralen ska vara lättillgänglig och i ett tidigt skede möta 
medborgaren för att ge det stöd som behövs/krävs. 

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

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

__________  
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VON § 122 Diskussion om revisionsbesök 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för den årliga granskningen kommer kommunens revision att besöka 
vård- och omsorgsnämnden den 27 oktober 2016. 

Förvaltningschef Jan Erik Samuelsson redogör för den verksamhet som 
revisorerna efterfrågar i årets granskning. 

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

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

__________  
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VON § 123 Information/meddelanden 
Sammanfattning av ärendet 
• Nämnden informeras om ett tillsynsbesök och rapport från Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) gällande handläggning av ärenden om ensamkommande barn. 
Tio akter togs för granskning och IVO lämnade därefter sina synpunkter som 
nämnden kommer att svara på. 

• Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar nämnden om att Åmåls 
kommun har deltagit i en spridningskonferens i Stockholm, till följd av besöket 
från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia 
Grefve. Åmål blev inbjuden att delta i konferensen och att hålla i ett seminarium 
tillsammans med Gotland. Fokus på seminariet var samverkan, som Mia Heed 
och Maria Junzell illustrerade med en presentation av ungdoms- och 
vuxencentralen. 

__________  
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VON § 124 Rapportering av delegeringsbeslut 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegeringsbeslut behandlas: 

Delegationsbeslut gällande serveringstillstånd för perioden 1 till 31 augusti 2016, 
bilaga 56. 

__________  
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VON § 125 Rapportering av domar 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande domar behandlas: 

- Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen daterat 24 augusti 2016 i LVU 
ärende, fråga om prövningstillstånd. 

- Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 24 augusti 2016 gällande bistånd 
enligt SoL. 

- Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen daterat 1 september 2016 gällande 
bistånd enligt SoL, fråga om prövningstillstånd. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 8 september 2016 i fråga om vårdnad och 
umgänge. 

- Beslut från Åklagarkammaren i Uddevalla daterat 8 september 2016 om 
kontakförbud. 

__________ 


