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VON § 139 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Cecilia Gustafsson (S) att justera dagens 

protokoll. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-23  4 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 140 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr VON 2016/50 

VON § 141 Ekonomisk månadsuppföljning - 
oktober 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognostiserat resultat uppgår till 3 050 tusen kronor (tkr). 

Äldreomsorg inklusive bistånd prognoserar ett plusresultat på 1 700 tkr vid årets 

slut. 

LSS prognostiserar plusresultat på 600 tkr. 

IFO prognos 200 tkr. 

Hemsjukvård prognostiserar 50 tkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar prognoserar ett plusresultat på 500 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2016 från controller Dragan jukic 

- Bilaga Ekonomisk prognos oktober 2016 

- Bilaga Nyckeltal oktober 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner 

förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2016/157 

VON § 142 Taxor och avgifter inom vård- och 
omsorgsnämnden verksamhet 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att 2017 års avgifter inom vård- och omsorg 

i Åmåls kommun ska fastställas enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen lämnar följande förslag: 

Föreligger förslag på maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård. Båda följer 

socialtjänstlagen och prisbasbeloppet.  

Föreligger även förslag på hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, vilka båda 

ingår i maxtaxan. 

Förslag till beslut föreligger enligt följande: 

- Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård är 2 013 kr/mån. 

- Minimibeloppet är för person över 61 år 5 058 kr/mån och 4 274 kr vardera 

sammanlevande makar och sambor. För personer under 61 år är 

förbehållsbeloppet 10 % högre än för personer över 61 år. 

- Avgift för hemsjukvård: 420 kr/mån (ingår i maxtaxan). 

- Avgift för hemtjänst 260 kr/tim (ingår i maxtaxan). 

Samtliga avgifter baseras på prisbasbeloppet 2017 vilket är 44 800 kr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2016 från enhetsassistent Paula Törnqvist 

och controller Dragan Jukic 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden föreslår att 2017 års 

avgifter fastställs enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart 

__________
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Dnr VON 2016/26 

VON § 143 Uppföljning av internkontrollplan 
2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. 

Styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera 

det interna kontrollsystemet. 

De processer/rutiner som ska följas upp har valts utifrån genomförd riskanalys. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2016 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Skrivelse: Uppföljning av intern kontroll 2016 

- Bilaga 1: Självskattning kontaktpersonal – blankett 

- Bilaga 2: Rutin vid sjukfrånvaro - blankett 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden lämnar rapporten till 

kommunstyrelsen samt kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

__________
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Dnr VON 2016/134 

VON § 144 Revisionsrapport - Styrning och 
uppföljning, ensamkommande barn 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande, daterat 2016-10-

31, och antar det som yttrande till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisonen bedömer att arbetet med mottagandet av ensamkommande barn 

fungerar bra i kommunen. Arbetsbelastningen vad gäller myndighetsutövningen 

var hög under hösten 2015 på grund av det stora inflödet. Prioriteringar i arbetet 

fick göras där fokus på utredningar och dokumentation fick stå tillbaka mot att 

hitta lämpligt boende till de ensamkommande barn- och ungdomarna. Nu har 

läget stabiliterat sig och verksamheten håller på att komma ikapp vad gäller 

utredningar och dokumentation.  

Enligt revisionen bör kommunen kartlägga var det finns brister avseende 

personalförsörjning och arbeta från en tydligare kompetensförsörjningen för att 

säkerhetsställa att det finns tillräckliga personalresurser och kompetens i 

verksamheten. Revisionen påpekar även vikten av att teamet för ensamkommande 

så snart som möjligt tar fram riktlinjer avseende utredning och insatser avseende 

för ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport daterad 2016-09-13 2016 från kommunrevisionen: Styrning 

och uppföljning – ensamkommande barn 

- Skrivelse daterad 2016-10-31 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson: 

Yttrande till revisionen gällande granskning av mottagandet avseende 

ensamkommande barn 

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden godkänner förvaltningens yttrande, daterat 

2016-10-31, och antar det som yttrande till revisionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

 

 

Paragrafen justeras omedelbart 

__________
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Dnr VON 2016/155 

VON § 145 Sammanträdesdatum 2017 för vård- 
och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdatum 2017 för vård- och 

omsorgsnämnden samt arbetsutskottet som följande: 

Månad Beredning Utskott Nämnd 

Januari 10 19 26 

Februari 1 9 23 

Mars 28 februari 9 23 

April 28 mars 6 20 

Maj 25 april 4 18 

Juni 30 maj 8 22 

Juli - - - 

Augusti 1 10 24 

September 29 augusti 7 21 

Oktober 26 september 5 19 

November 25 oktober 2 14 (obs: tisdag) 

December 22 november 30 november 14 

 

Mötestid för vård- och omsorgsnämnden är 8.30 – 12.00 med förmöte klockan 

8.00. 

Mötestid för arbetsutskottet är 9.00 – 12.00. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2016 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________
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Dnr VON 2016/81 

VON § 146 Vårdtyngdsmätning särskilt boende 
2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetsassistent Paula Törnqvist redogör för resultatet av vårdtyngdsmätningar på 

kommunens fem särskilda boenden under september månad 2016. Mätningarna 

presenteras två gånger per år för vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Bilaga Vårdtyngdsmätning SÄBO september 2016 från enhetsassistent Paula 

Törnqvist 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________  
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VON § 147 Information sysselsättning LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för presentationen och noterar informationen 

samt lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Jessica Olsson presenterar kommunens arbete med daglig 

verksamhet för nämnden. Nämnden informeras bland annat om organisationen, 

arbetsmetoder och de olika aktiviteterna som genomförs inom ramen för daglig 

verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Bildspel Daglig Verksamhet från enhetschef Jessica Olsson 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-23  12 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2016/130 

VON § 148 Lex Sarah anmälan, Illern 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

En Lex Sarah-rapport har lämnats in efter att personalen på Illerns äldreboende 

upptäckt i samband med kontrollräkning att det fattades kontanta medel för en 

brukare. 

Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens 

allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 22 augusti 2016 från enhetschef Christina Nilsson 

- Lex Sarah utredning daterad 11 oktober 2016 från avdelningschef Johan Fritz 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/135 

VON § 149 Lex Sarah anmälan - Illern 2D 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

En Lex Sarah-rapport har lämnats in efter att personalen på Illerns äldreboende 

upptäckt i samband med kontrollräkning att det fattades kontanta medel för en 

brukare. 

Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens 

allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport daterad 15 september 2016 från enhetschef Christina Nilsson 

- Lex Sarah utredning daterad 11 oktober 2016 från avdelningschef Johan Fritz 

Yrkande 

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

och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2016/17 

VON § 150 Beslut från JO i änmälningsärende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Jäv 

Peter Olsson (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av en anmälan granskade Justitieombudsmannen (JO) vård- och 

omsorgsnämndens handläggning i två ärenden om händertagande av barn enligt 6 

§ LVU. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar nämnden om JO:s slutliga 

beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Beslut daterat 1 november 2016 från Justitieombudsmannen 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________  
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VON § 151 Information om välfärdsteknologi 
och e-hälsa inom vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltingschef Jan-Erik Samuelsson föredrar en presentation av 

välfärdsteknologi till nämnden. 

Välfärdsteknologi handlar om tekniska lösningar inom vård och omsorg som kan 

underlätta livsförhållanden för brukarna och arbetsförhållanden för 

vårdpersonal. Nämnden informeras om hur välfärdsteknologi har utvecklats och 

hur man redan använder tekniska hjälpmedel i Åmåls kommun. Presentationen 

innehåller även exempel på vilka lösningar kommunen skulle kunna använda i 

framtiden och hur man ska förhålla sig till den teknologiska utvecklingen inom 

vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 

- Bildspel Välfärdsteknologi från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson. 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2016/158 

VON § 152 Test ärende - offentlighet och 
sekretess 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna hantera sekretessärende inom vård- och omsorgsnämnden måste 

diariesystemet och appen Meetings ha särskilda funktioner. 

Efter en uppgradering i oktober borde systemet tillåta nu att välja vem som får 

sekretess handlingar i samband med utskick och publicering på Meetings. 

Denna test syftar till att kolla om funktionen fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Sekretess 

- Tjänsteskrivelse Offentlig 

__________  
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VON § 153 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Gustafsson (S) och Barbro Spjuth (M) återrapporterar från seminariet 

Från kullerstensgata till motorväg genom stad och landsbygd i Fyrbodal, den 15 

november 2016 i Vänersborg. 

Seminariet behandlade frågor som utmaningar inom den regionala och den 

kommunala hälso- och sjukvården, Vårdsamverkan Fyrbodals organisation och 

resultatet från Myndigheten för vårdanalys rapporter. 

__________  
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VON § 154 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 till 31 oktober 2016, bilaga 58 

2. Bistånds för perioden 1 till 31 oktober 2016, bilaga 536-545 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 oktober 2016, bilaga 546 

4. Vuxengruppen för perioden 1 till 31 oktober 2016, bilaga 547-548 

5. Barn- och familj för perioden 1 till 31 oktober 2016, bilaga 549-553 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 31 oktober 2016, bilaga 554-

555 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner 

rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________  
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VON § 155 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 26 oktober 2016 i fråga om vårdnad och 

umgänge. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 1 november 2016 i fråga om vårdnad. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 8 november 2016 i fråga om misshandel. 

- Dom från Hovrätten för västra Sverige daterad 16 november 2016 i fråga om 

vårdnad. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (/S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden godkänner 

rapporteringen av domar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________ 


