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Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Dragan Jukic, controller, §§ 28-32, 38 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 32-34 

Maria Svahn, demenssjuksköterska, § 34 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, §§ 35-37 

Simone Geerts, familjerättssekreterare, § 40 

Susanne Johansson, Familjerättsekreterare, § 40 

Berith Sletten, avdelningschef IFO, § 41 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 28 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Cecilia Gustafsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 29 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-03-23  6 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2017/49 

VON § 30 Ekonomisk prognos februari 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognostiserat resultat uppgår till 100 tusen kronor (tkr). 

Äldreomsorg inklusive bistånd prognoserar ett plusresultat på 100 tkr vid årets slut. 

LSS prognostiserar ett plusresultat på 0 tkr vid årets slut. 

IFO prognos 0 tkr. 

Hemsjukvård prognostiserar ett minusresultat på -100 tkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningen i sin helhet prognoserar ett plusresultat på 100 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2017 från controller Dragan Jukic 

- Ekonomisk prognos februari 2017 

- Nyckeltal februari 2017 

Yrkande 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2017/72 

VON § 31 Tilläggsbudget investering 2017 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskande om 

tilläggsbudget avseende investering från 2016 års budget överförd till 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen äskar att få överfört 510 000 kr från föregående års 

investeringsbudget till 2017 års investeringsbudget. De investeringar som förvaltningen äskar 

att få överförda är investeringar som var beviljade under 2016 men som av olika anledningar 

inte gick att genomföra. 

De investeringar som avses är: 

Investeringsprojekt Motivering Belopp, tkr 

9655 Inventarier galleria 

Ekb. 

Investering i galleria. På grund av att 

ombyggnation ej genomförts under året behöver 

medlen överföras till 2017 års investeringsbudget. 

100 

9664 Utbyte interna larm Utbyte av interna larm. På grund av att 

ombyggnation ej genomförts under året behöver 

medlen överföras till 2017 års investeringsbudget. 

110 

9669 Mobila 

arbetsplatser 

Mobilateamet, mobiltelefoner/plattor/dator 

kompabilitet/länkning fungerade inte mellan dem. 

Förmodligen kan detta problem lösas under 2017 

och då ska vi kunna göra investering. 

100 

9670 Inventarier LSS 

Olofsgatan 

Vi behöver föra över investeringsmedel från årets 

budget till 2017 gällande Olovsgatan eftersom 

inflyttning inte blev klar under 2016 utan blev 

försenad till 201705. 

200 

Summa 510 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2017 från controller Dragan Jukic 

Yrkande 

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

godkänna äskande om tilläggsbudget avseende investering från 2016 års budget överförd till 

2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2017/70 

VON § 32 Patient och kvalitetsberättelse 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar efter information att ställa sig bakom patientsäkerhets- 

och kvalitetsberättelsen 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Anna-Karin Lindblom redogör för Patientsäkerhets- 

och kvalitetsberättelsen 2016. 

Under de senaste åren har förvaltningen blivit allt mer medveten om kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete. Genom ledningssystemet, avvikelse- och synpunktshantering finns 

vägledning och underlag för förbättringar på alla nivåer. Inom förvaltningens ledningsgrupp är 

dessa parametrar stående punkter i syfte att ta tillvara synpunkter/avvikelser och diskutera 

förbättringar. På enheterna genomförs regelbundet kvalitetsteam där olika professioner 

tillsammans går igenom avvikelser, åtgärder och hur man kan arbeta riskförebyggande. Syftet 

är att medverka till ett värdigt liv med välbefinnande för den enskilde. I nationella 

undersökningar och enkäter samt i vår egen avvikelsehantering har vi också kunnat se en 

förbättring inom de flesta områden jämfört med tidigare år. 

Ett område som förvaltningen har arbetat med under 2016 är att säkra kommunikationen mellan 

verksamheter och yrkesgrupper för att förbättra omvårdnaden för den enskilde. SBAR 

(Situation-Bakgrund-Aktuellt tillstånd-Rekommendation) har införts som en modell för en 

kvalitetssäkrad kommunikation mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Inom 

förvaltningens hälso- och sjukvård har dokumentation införts enligt standardiserade modeller 

och strukturer såsom dokumentation enligt SBAR, klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF) samt klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Inom 

socialtjänsten pågår ett likvärdigt arbete med individens behov i centrum (IBIC). Systemen har 

gemensamt att de vill tydliggöra individens behov och resurser i syfte att ge en personcentrerad 

vård och omsorg. 

Under året har processkartläggningar skett inom korttiden Ekbacken innefattande identifiering 

av kritiska punkter vid kommunikation med beröra aktörer såsom biståndsenheten, legitimerad 

personal, hemvården mm. Förbättrande rutiner har tagits fram för till exempel akutinläggning 

på korttidsavdelning, rutin för brukaruppföljning och rutin för ökad tillgänglighet av SoL-

dokumentationen. En processkartläggning har även genomförts inom området hemsjukvård. 

Förvaltningen har under året arbetat fram en reviderad version av ”Ledning och systematiskt 

kvalitetsarbete för vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun”. Där finns beskrivet hur 

förvaltningen arbetar med att säkra sina processer och rutiner bland annat genom verktyget 

Stratsys. Under året har egenkontroller och riskanalyser genomförs regelbundet. Vissa 

egenkontroller kommer från och med nästa år att återfinnas i checklistor i Stratsys. 

I allt förbättringsarbete är den enskilde och anhöriga nyckelpersoner. Det är dem vi är till för. 

Förutom egenkontroller av olika slag är det den enskilde och dess anhöriga som upplever och 

värderar kvaliteten på vår verksamhet. Förvaltningen arbetar för att ha ett förhållningssätt där 
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deras upplevelser och synpunkter välkomnas i dialog. Under det gångna året har vi fått exempel 

som visat oss det, och som ligger till grund för nästa års patient och kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2016 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Patient- och kvalitetsberättelse 2016 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden efter information ställer sig bakom 

patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

MAS Anna-Karin Lindblom 

__________  
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VON § 33 Målarbete/inriktningsmål 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson går igenom kommunens politiska mål- och 

resultatstyrning. Nämnden skapar, utifrån kommunens vision och strategiska mål, 

inriktningsmål som förvaltningen bryter till mätbara tidsatta mål för hela förvaltningen. 

Diskussion förs om inriktningsmål för vård-och omsorgsnämndens verksamhetsområden för 

2018. Utfallet av diskussionen kommer att återfinnas i förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan 2018, som presenteras till nämnden senare under året. 

Beslutsunderlag 

- Bildspel Kommunens politiska mål- och resultatstyrning 

__________
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Dnr VON 2017/61 

VON § 34 Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till Lokala riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom. 

Sammanfattning av ärendet 

Personer med demenssjukdom, såväl i ordinärt boende som särskilt boende har rätt till god 

omsorg och omvårdnad, funktionsbevarande stimulering samt tillgång till personal med 

kunskap om sjukdomen. 

Syftet med de lokala riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom i Åmåls kommun, är 

att tydliggöra hur all personal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom ska 

arbeta. Arbetet ska ske utifrån en helhetssyn och en värdegrund där personcentrerad vård och 

stärkt identitet är viktiga delar. 

Personcentrerat förhållningssätt innebär: 

- Personen, inte demenssjukdomen sätts i fokus 

- Förstå beteenden och psykiska symtom ur personen med demens perspektiv 

- Bemöta en person med demens som en person med egna upplevelser och självkänsla och 

rättigheter trots avtagande funktioner 

- Bekräfta personen med demens i dennes upplevelser av världen 

- Eftersträva en god relation med personen med demens 

Verktyg för att arbeta personcentrerat: 

- Genomförandeplan 

- Levnadsberättelsen 

- Handledning/reflektion 

- Reminiscens 

 -Aktivitetsprofil 

- Kunskap om demenssjukdomar (Demens ABC, Demens ABC plus) 

- BPSD registret 

- Senior alert 

 -Handlingsplan demens 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson och 

avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

- Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

- Protokollsutdrag VON AU § 74, 2017-03-08 
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Yrkande 

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

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Avdelningschef ÄO Marco Niemelä 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________
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Dnr VON 2017/42 

VON § 35 Ansökan om serveringstillstånd Forsbacka 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Forsbacka Golfrestaurang AB, orgnr 559097-2781, 

stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till 

allmänheten i Forsbacka Herrgårdsrestaurang, Forsbacka 301, Åmål enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen. Sökanden beviljas också cateringtillstånd för slutna sällskap enligt 8 kap 4 § 

alkohollagen. Serveringstiden är klockan 11.00–01.00 i serveringslokalen och på 

uteserveringen. Samma serveringstid gäller för cateringverksamheten, enligt 8 kap 4§ 

alkohollagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Forsbacka Golfrestaurang AB, orgnr 

559097-2781 den 9 februari 2017. Ansökan har kompletterats med hyresavtal och kopia på 

inbetald avgift samt med kunskapsprov. Forsbacka herrgårdsrestaurang kommer att servera 

dagens lunch med husmanskost och även ha rätter som fiskrätter, snitsel, biff med tillbehör, 

men även lättare rätter såsom hamburgare, pasta- eller kycklingsallader och pyttipanna. 

Restaurangen vänder sig främst till golfare men är öppen för allmänheten. Forsbacka 

Golfrestaurang AB söker också cateringtillstånd för slutna sällskap. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2017 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

- Bilagor 1-10 till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

- Bilagor 11-14 till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. 

- Intyg om kunskapsrov daterat 22 mars 2017 

Yrkande 

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

Golfrestaurang stadigvarande tillstånd att få servera alkohol till allmänheten i Forsbacka 

Herrgårdsrestaurang Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen samt att sökanden beviljas 

cateringtillstånd för slutna sällskap enligt 8 kap 4 § alkohollagen. Serveringstiden är klockan 

11.00–01.00 i serveringslokalen och på uteserveringen. Samma serveringstid gäller för 

cateringverksamheten, enligt 8 kap 4§ alkohollagen 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Forsbacka Golfrestaurang AB, Segersbyvägen 12, 662 91  ÅMÅL 

Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland, Yvonne Pettersson 

Länsstyrelsen och polisen i Västra Götaland 

Åmåls Miljökontor och Räddningstjänsten i Åmål 

__________
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Dnr VON 2016/115 

VON § 36 Verksamhetsberättelse alkohollagen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen av tillsynsarbete enligt 

alkohollagen och tobakslagen för år 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson redovisar för den årliga verksamhetsberättelsen av 

tillsynsarbete enligt alkohollagen och tobakslagen. 

Åmåls kommun har tillsammans med de övriga Dalslandskommunerna gemensam 

handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkoholdrycker samt tillsyn och kontroller av 

folköl- och tobaksförsäljning. Alkoholhandläggaren besvarar också remisser från 

Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel för samtliga kommuner. 

Från och med 2015 har även tillkommit arbete med kontrollköp av tobak samt tillsyn av rökfria 

skolgårdar (tobakslagen 1993:581). Under 2016 har två skolor tillsynats med varierat resultat 

avseende rökfria skolgårdar.  Det har även blivit utökning av handläggartjänsten med 20% 

handläggare, som kommer ytterligare att utökas till 50% under 2017. 

En ny lag trädde ikraft i maj 2016 avseende tobaksförsäljning och rökning. Det kommer att bli 

förändrade förpackningar, innehållsförteckningar samt även örtbaserade varor för vattenpipa 

kommer att omfattas av lagen. 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse 2016 Åmål 

Yrkande 

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

tillsynsarbete enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2017/76 

VON § 37 Tillsynsplan alkohollagen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson redovisar revideringen av tillsynsplan för Åmåls 

kommun. 

Tillsynsplanen gäller kontroller enligt alkohollagens 9 kap 2 § samt 2 § punkt 1 och 19a § 

punkterna 2, 2a och 3 tobakslagen, som avser försäljning av tobaksvaror samt tillsyn rökfria 

miljöer (skolgårdar). Kontrollköp ingår också i tillsynsplanen men är inte myndighetsutövning 

enligt lag, som ger någon sanktion eller åtgärd. 

Beslut om tillsynsplan är delegerat till alkoholhandläggare. Kommunen skall under februari 

månad varje år få en redovisning över föregående års tillsynsarbete. Redovisningen innehåller 

resultat när det gäller tillsyn av serveringstillstånd, folkölsförsäljning, tobaksförsäljning, 

kontrollköp och rökfria skolgårdar. Kommunen kommer också att få redovisning över de 

förändringar som sker enligt alkohol- och tobakslagen. 

Den nya tillsynsplan gäller från och med 2017-03-15 enligt delegeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Tillsynsplan 2017 Åmål 

- Årshjul 2017 alkohol. och tobakhandläggning 

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 beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2016/168 

VON § 38 Lex Sarah, LSS - begäran om komplettering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen anmälde en händelse enligt Lex Sarah till Inspektionen för 

vård- och omsorg, IVO, den 3 januari 2017. IVO begärde den 7 februari 2017 en komplettering 

av utredningen. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar till nämnden ett förslag om svar till IVO. 

Beslutsunderlag 

- Svar till IVO daterat 23 mars 2017 

- Begäran om komplettering från IVO inkommen 10 februari 2017 

- Anmälan till IVO daterad 3 januari 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 73, 2017-03-08 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2017/71 

VON § 39 Attestpliktiga 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens attestreglemente ska ”nämnden vid förändring och minst en gång per år 

informeras om de av förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna”. 

Vård- och omsorgsnämnden informeras om förvaltningens nya attestregister per den 1 januari 

2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Attestförteckning 2017 inom vård och omsorg 

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 beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2017/62 

VON § 40 Yttrande i ärende om adoption 
 

*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1§ OSL *** 

 

__________
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Dnr VON 2016/110 

VON § 41 Yttrande till IVO gällande handläggning av 
familjehemsplacerade barn 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom redovisningen daterad 2017-03-14 till 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utförde inspektion vid socialkontoret den 13-14 

september 2016. IVO påtalade brister i kvaliteten av handläggningen av placerade barn. 

Nämnden utförde en rad åtgärder för att komma tillrätta med bristerna, åtgärderna redovisades i 

ett yttrande till IVO. 

I beslut från IVO den 2016-12-02 begärdes att nämnden efter den 1 mars 2017 redovisar 

resultatet av egenkontroll. 

Fyra placeringar valdes ut för granskning av genomförandet och uppföljningen av vården. 

Granskningen följde den mall som bifogats med IVOs beslut. Se bifogade mallar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2017 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Redovisning daterat 2017-03-14 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Granskning av genomförande och uppföljning av vården 1 

- Granskning av genomförande och uppföljning av vården 2 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom redovisningen 

daterad 2017-03-14 till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Inspektionen för Vård och Omsorg 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________  
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VON § 42 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Gustafsson (S) återrapporterar från årsmöte med Hela Människan Ria i Åmål. Cecilia 

Gustafsson (S) och Inger Herfindal (KD) är sedan tidigare adjungerade till styrelsen för Hela 

Människan Ria i Åmål som politiska företrädare för Åmåls kommun. 

Ewa Arvidsson (S) informerar nämnden om ett kommande dialogmöte den 31 mars 2017 med 

norra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN N. HSN N vill diskutera bland annat mobil närvård, 

ungdomsmottagningar och extra folkhälsomedel. Ewa Arvidsson (S) inhämtar frågor, 

funderingar och diskussionsämne som nämnden vill ta upp vid dialogmötet. 

__________  
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VON § 43 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

1. Bistånd för perioden 1 till 28 februari 2017, bilaga 610-619 

2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 28 februari 2017, bilaga 620 

3. Ensamkommande barn för perioden 1 till 31 december 2016, bilaga 621-623 

4. Ensamkommande barn för perioden 1 till 28 februari 2017, bilaga 624-625 

__________  
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VON § 44 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 10 mars 2017 gällande vårdnad och umgänge. 

__________ 


