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VON § 45 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 46 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 47 Ekonomisk prognos mars 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 200 tkr vid årets 

slut. 

LSS prognostiserar ett plusresultat på 200 tkr vid årets slut. 

IFO prognos -400 tkr. 

Hemsjukvård prognostiserar -200 tkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningen prognoserar ett plusresultat på 300 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2017 från controller Dragan Jukic 

- Ekonomisk prognos mars 2017 

- Nyckeltal mars 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 2017/83 

VON § 48 Budget 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag till driftbudget för år 

2018 uppgående till 296 004 tusen kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för 2018. Vård- och 

omsorgsnämnden har tilldelats 296 000 tusen kronor, vilket är en oförändrad ram 

jämfört med 2017. Förutsättningarna som gäller för 2018 är att verksamheten 

kommer bli kompenserad med kostnadsökningarna för löner men ej för övriga 

kostnadsökningar pga av inflation. Den föreslagna budgeten för 2018 förutsätter 

därför effektiviseringar och rationaliseringar i verksamheten. 

Den demografiska förändringen både vad gäller antal äldre, ökad volym inom 

funktionshinder/LSS och IFO innebär ökade åtaganden för vård- och omsorg 

framöver. Sammantaget beräknas volym- och kostnadsökningarna till ca 5 

miljoner kronor för vård- och omsorgs för 2018. 

Verksamhetens kostnadsnivå ligger under genomsnittet för äldreomsorg, LSS och 

Individ- och familjeomsorg i jämförelse med riket och jämförelsekommuner. 

Förutom den beräknade volymökningen så påverkas även Vård- och omsorg av de 

förändrade ekonomiska förutsättningar från staten avseende ensamkommande 

barn- och ungdomar som kommer innebära ett ökat ekonomiskt åtagande för 

kommunen framöver. Kostnadsökningen för 2018 beräknas till ca 6 mkr som bör 

kompenseras av tidigare ej utnyttjade statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

- Budget 2018, vård- och omsorgsnämnden 

- Protokollsutdrag VON AU § 95, 6 april 2017 

Yrkande 

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

driftbudget för år 2018 uppgående till 296 004 tusen kronor. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/85 

VON § 49 Investeringsbudget 2018-2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till investeringsbudget för 

år 2018-2020 uppgående till 5 360 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet Investering 2018 Kronor 

Förvaltning och stab IT-investering 350 000  

Kontorsmöbler 100 000 

Äldreomsorg Tekniska hjälpmedel 150 000 

Inventarier 2 205 000 

IFO Inventarier 20 000 

LSS Inventarier 120 000 

Bemanningsenhet Mobiler 50 000 

Summa  2 995 000 

   

Verksamhet Investering 2019 Kronor 

Förvaltning och stab 

 

IT-investering 

Kontorsmöbler 

350 000 

50 000 

Äldreomsorg Tekniska hjälpmedel 

Inventarier 

150 000 

765 000 

IFO Inventarier 30 000 

LSS Inventarier 115 000 

Summa  1 460 000 

   

Verksamhet Investeringar 2020 Kronor 

Förvaltning och stab IT-investering 

Kontorsmöbler 

350 000 

50 000 

Äldreomsorg Tekniska hjälpmedel 

Inventarier 

150 000 

695 000 

LSS Inventarier 110 000 

Summa  1 355 000 

Beslutsunderlag 

- Tjänstskrivelse investeringsbudget 2018 daterad 4 april 2017 från controller 

Dragan Jukic 

- Tjänsteskrivelse investeringsbudget 2018-2020 daterad 4 april 2017 från 

controller Dragan Jukic 

- Investeringsbudget 2018, bilaga 1 

- Investeringskalkyl 2018, bilaga 2 

- Protokollsutdrag VON AU § 96, 6 april 2017 
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Yrkande 

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

till investeringsbudget för år 2018-2020 uppgående till 5 360 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2017/67 

VON § 50 Förlängning avtal Samhall 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Samhall AB behåller sitt godkännande 

som leverantör av hemtjänst i enlighet med den förenklade ansökan daterad 14 

mars 2017. Godkännandet gäller serviceinsatser inom hemtjänsten till ett angivet 

kapacitetstak på 1000 tim./månad. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med gällande förfrågningsunderlag ska utförare av såväl omvårdnad 

som serviceinsatser inom ramen för lagen om valfrihet, LOV årligen genom den 

förenklade ansökan förbinda sig att arbeta utifrån kommunens 

förfrågningsunderlag och eventuella ändringar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 31 mars från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Förenklad ansökan 2017 inkommen den 14 mars 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 106, 6 april 2017 

Yrkande 

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

behåller sitt godkännande som leverantör av hemtjänst i enlighet med den 

förenklade ansökan daterad 2017-03-14. Godkännandet gäller serviceinsatser 

inom hemtjänsten till ett angivet kapacitetstak på 1000 tim./månad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2017/82 

VON § 51 Remiss - Inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna bifogat svar enligt svarsformulär 

på remissen - Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner och Västra 

Götalandsregionen. Syftet med inriktningsdokumentet är att ge ungdomar jämlika 

förutsättningar att få tillgång till de resurser och det stöd som 

ungdomsmottagningar kan ge i hela länet. Inriktningsdokumentet är ett 

samverkansdokument som visar på ungdomsmottagningars gemensamma 

inriktning och utveckling och är en grund i att stärka samverkan mellan 

huvudmännen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Förslag till inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2016-2018 

- Svarsformulär 

- Protokollsutdrag VON AU § 104, 6 april 2017 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård och omsorgsnämnden beslutar att lämna bifogat 

svar enligt svarsformulär på remissen - Inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

  

Paragrafen justeras omedelbart 

__________
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Dnr VON 2017/92 

VON § 52 Skrivelse från gruppen godemän för 
ensamkommande barn i Åmål 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom svarsbrevet ensamkommande 

ungdom som fyller 18 år under asylprocessen till gruppen Gode män daterat 3 

april 2017. 

Reservation 

Eivor Leander (L), Anelia Dotcheva (C) samt Inger Herfindal (KD) reserverar sig 

mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Gruppen Gode män för ensamkommande barn i Åmål har skickat en skrivelse till 

kommunstyrelse samt till vård- och omsorgsnämnden gällande omplaceringen av 

ensamkommande flyktingbarn när de fyller 18 år. 

I brevet har gruppen Gode män för ensamkommande barn i Åmål ställt frågan om 

möjligheten till att ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen ska få stanna 

kvar i Åmål tills de fått beslut i asylprocessen och gått färdigt sin skoltermin. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

IFO-chef Berith Sletten 

Gruppen Gode män för ensamkommande barn i Åmål 

Yrkande 

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

svarsbrevet ensamkommande ungdom som fyller 18 år under asylprocessen till 

gruppen Gode män daterat 3 april 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr VON 2017/48 

VON § 53 Lex Sarah, Hemvården södra 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats gällande en händelse som inträffade den 20 

oktober 2016 inom hemvårdens verksamhetsområde. Händelsen har utretts av 

ansvarig avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef 

finner inte att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 21 oktober 2016 

- Les Sarah utredning med bilaga daterad 17 februari 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 99, 6 april 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 beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/32 

VON § 54 Lex Sarah, Illern 2017-01-24 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats den 24 januari 2017 gällande en händelse 

som inträffade den 9 januari på ett särskilt boende. Händelsen har utretts av 

ansvarig avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef 

finner inte att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 6 februari 2017 

- Les Sarah utredning daterad 17 februari 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 98, 6 april 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 beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/73 

VON § 55 Lex Sarah, Västra Åsen 1 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats gällande en händelse som inträffade den 2 

mars 2017 inom LSS verksamhetsområde. Händelsen har utretts av ansvarig 

avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte 

att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 16 mars 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 17 mars 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 100, 6 april 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 beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/74 

VON § 56 Lex Sarah, Västra Åsen 3 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats gällande en händelse som inträffade den 2 

mars 2017 inom LSS verksamhetsområde. Händelsen har utretts av ansvarig 

avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte 

att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 16 mars 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 17 mars 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 101, 6 april 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 beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/50 

VON § 57 Lex Sarah, City 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats gällande en händelse som inträffade 

den 3 februari 2017 inom LSS verksamhetsområde. Händelsen har utretts av 

ansvarig avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef 

finner inte att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 7 februari 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 1 mars 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 102, 6 april 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 beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/78 

VON § 58 Lex Sarah Västra Åsen vägen 3 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats den 21 september 2016 gällande en händelse 

inom LSS verksamhetsområde. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef. 

Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens 

allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 22 mars 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 24 mars 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 103, 6 april 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 beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2017/31 

VON § 59 Lex Sarah anmälan, samhall AB 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats in den 25 januari 2017 gällande en händelse 

inom Samhall AB:s verksamhetsområde. Händelsen har utretts av ansvarig 

avdelningschef. Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte 

att händelsens allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2017 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Lex Sarah rapport inkommen 25 januari 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 10 februari 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 97, 6 april 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 beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2017/59 

VON § 60 Handlingsplan Samordnande 
anhörigstöd 2017/2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnare för anhörigstöd Helena Gillén presenterar Handlingsplan 

Samordnande anhörigstöd 2017/2018. 

I samband med nyrekrytering av samordnare för anhörigstöd hösten 2016 har 

behov framkommit av att skapa en struktur och organisation kring rollens 

funktioner. Vid rekryteringen angavs övergripande arbetsområden och funktioner 

som måste omsättas i handling och insatser. Ett första steg i en sådan långsiktig 

planering är att arbeta utifrån en handlingsplan. 

Handlingsplanens syfte är att främja planering, utveckling och förbättring av 

anhörigstödets område i alla led och professioner både i verksamheter och inom 

politiken. 

Handlingsplanen antogs den 1 mars 2017 av vård- och omsorgsförvaltningens 

ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

- Handlingsplan Samordnande anhörigstöd 2017/2018 

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. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 61 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar nämnden om två nya 

ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. 

Ewa Arvidsson (S) återrapporterar från dialogmötet med norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden den 31 mars 2017 i Åmål. Bland annat 

diskuterades närvårdens tillgänglighet, vårdsamverkan i Fyrbodal, mobil närvård, 

sjukvårdsupplysning 1177, extra folkhälsomedel samt missbruk/psykiatri. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson uppdaterar nämnden om hur det går med 

ombyggnationen av demenscentrum Ekbacken. 

Med anledning av den prekära bemanningssituationen som drabbar vården varje 

sommar efterfrågar Anelia Dotcheva (C) en redovisning av pågående 

rekryteringsarbete i Åmåls kommun inför sommarledigheter. Förvaltningen 

återkommer med information vid kommande nämndsammanträde.  

__________  
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VON § 62 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 mars, bilaga 61 

2. Bistånd för perioden 1 till 31 mars 2017, bilaga 626-634 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 mars 2017, bilaga 635 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 28 februari 2017, bilaga 636 

5. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 mars 2017, bilaga 637-639 

6. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 28 februari 2017, bilaga 640-643 

7. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 mars 2017, bilaga 644-647 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 63 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 23 mars 2017 i ärende om 

färdtjänst. 

- Dom från kammarätten i Göteborg daterad 6 april 2017 gällande omedelbart 

omhändertagande enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

- Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen daterat 5 april 2017, fråga om 

prövningstillstånd i ett biståndsärende. 

- Dom från förvaltningsrätten i Göteborg daterad 19 april 2017 gällande 

beredande av vård enligt LVM. 

__________ 


