
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 
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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 156 - 165 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Ewa Arvidsson Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-12-15 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KF-salen kl. 08:30–11:30 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 

Barbro Spjuth (M), 2:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Anelia Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S) 

Nada Cvijanovic (L) 
  
Ersättare Kurt Svensson (C), §§ 158-164 

Peter Stenberg (L) 
  
Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Erik Waldebro, fysioterapeut, § 159 

David Engkvist, fysioterapeut, § 159 

Marco Niemelä, avdelningschef Äldreomsorgen, § 161 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Dragan Jukic, controller, §§ 156-160 
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VON § 159 Information om rehabiliterande arbetsätt i hemtjänsten 6 

VON § 160 Resultat enkät om kommunernas tillämpning av reglerna för 

serveringstillstånd 7 

VON § 161 Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 8 

VON § 162 Information/meddelanden 9 

VON § 163 Rapportering av delegeringsbeslut 10 

VON § 164 Rapportering av domar 11 

VON § 165 Mötets slut 12 
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VON § 156 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Barbro Spjuth (M) att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 157 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr VON 2016/50 

VON § 158 Ekonomisk månadsuppföljning 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognostiserat resultat uppgår till 2 850 tusen kronor (tkr). 

Äldreomsorg inklusive bistånd prognoserar ett plusresultat på 2 050 tkr vid årets 

slut. 

LSS prognostiserar ett plusresultat på 450 tkr vid årets slut. 

IFO prognoserar 0 tkr. 

Hemsjukvård prognostiserar minus 150 tkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningen i sin helhet prognoserar ett plusresultat på 

500 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från controller Dragan Jukic daterad 14 december 2016 

Bilaga Ekonomisk prognos november 2016 

Bilaga Nyckeltal november 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 Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________  
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VON § 159 Information om rehabiliterande 
arbetsätt i hemtjänsten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån flera utmaningar för rehabiliteringsarbetet inom hemsjukvården har 

fysioterapeuterna Erik Waldebro och David Engkvist påbörjat ett arbete med 

konceptet Träningsgruppen.  

Träningsgruppen består av omvårdnadspersonal som visat intresse för 

rehabilitering och som har fått handledning i grundläggande rehabilitering och 

sjukdomslära för vanligt förekommande patientgrupper. 

Träningsgruppen genomför riktade rehabiliteringsinsatser efter patientens behov 

och kapacitet i syfte att främja, bibehålla och förbättra patienternas funktioner. 

Konceptet bidrar till att stävja vardagsproblem till följd av 

funktionsnedsättningar, underlättar omvårdnadspersonalens arbetsbelastning med 

en ökad fysisk kapacitet och förmåga hos patienterna samt skapar mervärde för 

patienten. Forskning visar dessutom att träning bidrar till att avsevärt sänka 

omvårdnadskostnader. 

Beslutsunderlag 

- Bildpresentation om Träningsgruppen från fysioterapeuterna David Engkvist 

och Erik Waldebro 

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 § 160 Resultat enkät om kommunernas 
tillämpning av reglerna för serveringstillstånd 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson har skickat  till nämnden, för 

kännedom, en rapport om regeltillämpning på kommunal nivå gällande 

serveringstillstånd. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar rapporten för nämnden och 

redogör för de väsentliga delarna i rapportens innehåll. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse Serveringstillstånd - Handläggning, servicegarantier, avgifter och 

tillsyn från Näringslivet Regelnämnd NNR 

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 § 161 Enkäten Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av 

äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.  

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och 

omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter 

och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de 

äldre. 

Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2015 hade hemtjänst 

eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer 

som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller 

trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i 

undersökningen. Inte heller personer som hade bytt hemtjänstutförare eller 

särskilt boende efter den 31 december 2015. 

Avdelningschef för äldreomsorgen Marco Niemelä presenterar 

enkätsresultatet för hemtjänsten respektive särskilt boenden. 

Beslutsunderlag 

- Bildspel Äldre om hemtjänsten samt Äldre om särskilt boende från 

avdelningschef för äldreomsorgen Marco Niemelä 

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 

 2016-12-15  9 (12) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 162 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Med anledning av en tidigare frågeställning från Barbro Spjuth (M) redovisar 

förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson för vilka regler som gäller när vårdpersonal 

behöver följa med en brukare vid vårdbesök, exempelvis till sjukhuset. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson återrapporterar från 

Fyrbodals socialchefsmötet. Mötet handlade bland annat om digital signering och 

det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 

- Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia 

Grevfe kommer till Åmål den 12 januari 2016 för ett återbesök. 

- Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har meddelat beslut daterat 8 

december 2016 om att avsluta ärendet om Tillsyn av överenskommelser om 

samarbete och samverkan inom missbruks- och beroendevården för unga vuxna 

vid vård- och omsorgsnämnden i Åmål. IVO bedömer att nämnden uppfyller 

kravet på att ha en överenskommelse om samarbete med hälso- och sjukvården 

gällande unga vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. 

__________  
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VON § 163 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 30 november 2016, bilaga 59 

2. Bistånd för perioden 1 till 30 november 2016, bilaga 556-566 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 november 2016, bilaga 567 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 30 november 2016, bilaga 568 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 30 november 2016, bilaga 569-571 

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 § 164 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 24 november 2016 i fråga om 

bistånd enligt SoL. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 29 november 2016 i fråga om brott enligt 

brottsbalken. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 30 november 2016 i fråga om brott enligt 

brottsbalken. 

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. 

__________  
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VON § 165 Mötets slut 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden tackar nämnden och all personal inom vård och omsorg i Åmåls 

kommun för att bra arbete under året samt önskar alla en trevlig jul- och 

nyårshelg. Därmed avslutas dagens sammanträde. 

__________ 


