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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 14 - 27 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-02-23 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–11:40 

  

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 Peter Olsson (V) 

Nada Cvijanovic (L) 
  
Ersättare Annette Andersson (S) 

Kristine Geimure (S) 

Christer Örtegren (S) 
  
Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Susanna Höjdén, avdelningschef hemsjukvård, del av § 19 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, § 22 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 14 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 15 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Redovisning av nyckeltal läggs till föredragningslistan, som därmed fastställs. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-02-23  5 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2017/49 

VON § 16 Nyckeltal december -16, januari -17 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redovisar nyckeltal för december 2016 och 

januari 2017. 

Beslutsunderlag 

- Bildspel Nyckeltal vård-och omsorgsförvaltningen december 2016 

- Bildspel Nyckeltal vård-och omsorgsförvaltningen januari 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2016/50 

VON § 17 Årsrapport 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

2016 års driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen uppgick till 289 507 

tusen kronor (tkr). I den sista prognosen per 2016-11-30 beräknades en plus 

avvikelse på 2 850 tkr jämfört mot budget. Den verkliga avvikelsen mot budget 

blev 1 195 tkr. Orsak till positiv avvikelse är besparingar som genomfördes under 

året, migrationsersättningar samt stimulansmedel för ökat bemanning på 

äldreomsorg. 

Avvikelse mellan faktiska resultat och prognostiserat resultat beror på 

överföringen av heltidsprojektet till 2017 som överfördes som upplupen kostnad, 

samt oplanerade kostnader från USD Dalsland och ÅKAB (rivning av Olovsgatan 

LSS). 

Även externa intäkter/bidrag som avser daglig verksamhet LSS överfördes som 

upplupen kostnad. 

Beslutsunderlag 

- Årsrapport 2016 

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 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2016/133 

VON § 18 Årsredovisning helår 2016 för vård- 
och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och skickar den till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

I årsredovisning för 2016 beskrivs vård- och omsorgsnämndens uppdrag, viktiga 

händelser under året samt mål- och resultatuppföljning enligt Stratsysmodellen. 

Dessutom finns en sammanfattande kommentar till det ekonomiska utfallet.  

En utförligare beskrivning över det ekonomiska utfallet sammanställs i en separat 

årsrapport. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning helår 2016 

Yrkande 

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

och skickar den till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr VON 2017/33 

VON § 19 Avtal om samverkande sjukvård i 
Åmåls kommun 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för redovisningen och beslutar att godkänna 

avtalet om samverkande sjukvård mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

Åmåls kommun för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet gäller insatser inom den samverkande sjukvården i Åmåls kommun. I den 

samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, 

1177/Vårdguiden, ambulanssjukvården, MÄVA och övrig länssjukvård. Det 

gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan i sjukvården, för att 

skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga 

resurser på bästa sätt. 

Avdelningschef Susanna Höjdén redovisar antalet insatser och gemensamma 

utbildningar som har genomförts under 2016 inom ramen för avtalet, både för 

Åmåls kommun och för Dalsland. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Avtal om Samverkande sjukvård i Åmåls kommun 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 50, 2017-02-09 

- Beslut från norra hälso- och sjukvårdsnämnden daterat 2 februari 2017 

Yrkande 

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

samverkande sjukvård mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls 

kommun för 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom  

Avdelningschef hemsjukvård Susanna Höjdén 

__________
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Dnr VON 2017/35 

VON § 20 Översyn av bidraget Ytterligare 
medel 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bidraget ytterligare medel upphör från 1 

februari 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorg betalar ut ett bidrag som benämns som Ytterligare medel. 

Ytterligare medel är en form av kommunalt bidrag som riktar sig till äldre och 

som ska kompensera för en låg inkomstnivå. 

Bidraget betalas ut månadsvis efter ansökan och en förenklad prövning. Vid 

prövningen tas dels ingen hänsyn till eventuella kapitaltillgångar, rätten till 

bostadstillägg eller andra statliga bidrag och dels fattas inget formenligt beslut. 

Målgruppen för bidraget är enskilda äldre som beviljats bistånd enligt 

socialtjänstlagen i form av hemtjänst och särskilt boende och som omfattas av den 

så kallad maxtaxan enligt avgiftsbestämmelserna i 8 kap. socialtjänstlagen (till 

exempel hemtjänst, larm och särskilt boende). 

Rättsligt kan konstateras att det saknas lagstöd och därmed möjlighet för 

kommunen att generellt och utan en individuell behovsprövning, utge bidrag till 

äldre med en låg pension. Ett sådant bidrag anses strida mot den kommunala 

kompetensen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 51, 2017-02-09 

Yrkande 

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

Ytterligare medel ska upphöra från 1 februari 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef äldreomsorg Marco Niemelä 

__________
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Dnr VON 2015/117 

VON § 21 Gemensamt handläggarteam för 
ensamkommande barn Dalsland, uppsägning 
av avtal 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att säga upp Samverkansavtal 

ensamkommandeteam för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål. 

Avtalet kommer upphöra att gälla från den 1 januari 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål samverkar avseende 

myndighetsutövningen i ett gemensamt team vad gäller ensamkommande barn- 

och unga, med Bengtsfors kommun som huvudman. Teamet startade upp i januari 

2016 och avtalet gäller till och med den 31 december 2017, därefter med 

förlängning med två år i taget. Uppsägning av avtal skall göras nio månader i 

förväg. 

Teamet planerades gemensamt av deltagande kommuner under 2015 och beslut 

om att starta upp teamet togs av respektive kommun under hösten 2015. Under 

2015 och främst hösten var det många ensamkommande barn och ungdomar som 

kom till landets kommuner. I Åmål tog man emot flera barn och ungdomar per 

vecka under hösten 2015 fram till jul. Under 2016 ändrades förutsättningarna och 

endast ett fåtal ensamkommande barn och ungdomar har kommit till Åmål under 

2016. De ekonomiska förutsättningarna kommer också att ändras framöver, 

ersättningarna från staten kommer att minska. 

Med hänsyn till de nya förutsättningarna avseende både volym och ekonomi 

jämfört med när teamet planerades och startades bör den nuvarande 

verksamhetsorganisationen utredas vidare, och avtalet bör sägas upp för att 

undvika en förlängning till 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 52, 2017-02-09 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden säger upp 

Samverkansavtal ensamkommandeteam för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, 

Mellerud och Åmål. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2016/164 

VON § 22 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd Kanyas Thairestaurang 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Kanya Tipmung’s Thai AB, 

organisationsnummer 556866-5227 stadigvarande tillstånd att få servera starköl, 

vin, annan jäst och alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Kanyas 

Thairestaurang, Kungsgatan 6, Åmål, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. Servering får 

ske alla dagar mellan kl.11.00 och 01.00 inom lokalen samt på uteservering under 

perioden mars-oktober, enligt 8 kap 2 alkohollagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Kanya Tipmung’s Thai 

AB, orgnr 556866-5227 den 15 december 2016. Ansökan har kompletterats under 

handläggningens gång och är nu komplett. Sökande har stadigvarande 

serveringstillstånd i Mellerud och Dals Eds kommuner. Det har inte framkommit 

några oegentligheter runt sökande eller det tänkta serveringsstället. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson daterad 31 januari 

2017 

- Ansökan om tillstånd inkommen den 15 december 2016 

- Bilagor till ansökan 2-8 

- Protokollsutdrag VON AU § 49, 2017-02-09 

Yrkande 

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

serveringstillståndet enligt alkoholhandläggarens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

  

Beslutet justeras omedelbart. 

__________
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Dnr VON 2016/59 

VON § 23 Ej verkställda beslut 2016, kvartal 4 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om inkomna rapporter 

gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde kvartal 2016. 

Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapport SoL ÄO från enhetschef Jessica Sädbom daterad 9 januari 2017 

- Kvartalsrapport LSS från avdelningschef Johan Fritz daterad 12 januari 2017 

- Tre individrapporter daterade 12 januari 2017 

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 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________
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Dnr VON 2016/158 

VON § 24 Testärende 2- 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 W3D3 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 Offentlig 

- Tjänsteskrivelse Sekretess 

__________  
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VON § 25 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) återrapporterar från seminariet Vad är bäst för Esther?  den 3 

februari 2017 i Vänersborg. Seminariet handlade om integrerad vård och 

samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg i frågan om vården 

för personer med komplexa behov. Frågor som kommunikation/vikten att lyssna 

på patienterna samt bättre samordning mellan olika avdelningar behandlades 

under seminariet. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om kommunens riktlinjer för 

personalvårdande insatser med anledning av en tidigare fråga från Barbro Spjuth 

(M) gällande LSS.  

Vidare informeras nämnden om att en namninsamling till stöd för en kollega 

inom LSS har inkommit. Frågan handlar om en insändare i provinstidningen 

gällande en hiss på LSS-daglig verksamhet och förvaltningens behandling av 

problemet. Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redogör för hur ärendet 

hanterats och informerar om att en tillfredställande lösning har arbetats fram. 

Ewa Arvidsson (S) återrapporterar från ett webbinarie med Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL. Seminariet handlade huvudsakligen om ensamkommande 

barn och frågor som åldersuppskrivningar, situationen på HVB-hemmen eller det 

nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar 

diskuterades. Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden Ewa Arvidsson (S) samt 

tjänstemän från olika förvaltningar deltog i webbinariet. 

__________  
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VON § 26 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 januari 2017, bilaga 60 

1. Bistånd för perioden 1 till 31 januari 2017, bilaga 590-598 

2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 januari 2017, bilaga 599 

3. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 januari 2017, bilaga 600-602 

4. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 januari 2017, bilaga 603-608 

5. Ensamkommande barn för perioden 1 till 31 januari 2017, bilaga 609 

__________  
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VON § 27 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Dom från Hovrätten för Västra Sverige daterad 31 januari 2017 i fråga om olaga 

hot. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 8 februari 2017 gällande bistånd 

enligt SoL. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 20 januari 2017 gällande 

äktenskapsskillnad och vårdnad. 

- Beslut från Högsta domstolen daterat 20 februari 2017 gällande 

prövningstillstånd i ärende om ringa narkotikabrott. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 21 februari 2017 i fråga om faderskap. 

__________ 


