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VON § 64 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Rolf Lindström (S) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 65 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 66 Ekonomisk prognos april 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognostiserat resultat uppgår till -200 tkr (tusen kronor). 

Prognos per avdelning: 

- Äldreomsorg 100 tkr 

- LSS -200 tkr 

- IFO -400 tkr 

- Hemsjukvård -200 tkr 

- Bistånd Äldre & handikappomsorg 200 tkr 

- Vård- och omsorgsförvaltningens gemensamma ansvar 300 tkr.  

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos april 2017 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2017 från controller Dragan Jukic 

- Nyckeltal april 2017 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska godkänna 

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 2017/103 

VON § 67 Information: Brukarundersökning 
LSS 2016 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Pedagog Tracy Bolke och avdelningschef Johan Fritz redovisar en 

brukarundersökning inom LSS kallad ”2016 – Vad tycker brukarna?” Frågor har 

ställts, på individanpassad nivå, om hur man upplever sin arbetsplats Daglig 

verksamhet, sitt boende i Bostad med särskild service, och sin fritid. 

Frågorna handlar bland annat om utbud av arbetsuppgifter, stimulans i 

arbetsuppgifter, delaktighet och självbestämmande. Frågor har också ställts om 

sociala relationer på arbetsplatsen och tillgång till strukturhjälpmedel. På 

områdena boende och fritid har liknande frågor ställts. 

Förbättringsområden har gjorts kända i personalgrupperna. Utbildningssatsningar 

sker bland annat inom kognitiva funktioner, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, 

AKK (alternativ kompletterande kommunikation) med flera pedagogiska metoder 

och hjälpmedel. 

Under 2017 höjs kompetensen genom utbildningar om E-autism, om lågaffektivt 

bemötande samt yrkesintroduktion. 

Fråga ställs om möjligheten att i kommande undersökningar ställa samma frågor 

till såväl brukare som berörd personal och på sätt få en spegling av svaren. 

Två nationella brukarundersökningar väntas komma senare i år, varav den 

ena handlar om LSS och insatserna daglig verksamhet och särskilt boende. Den 

andra rör personlig assistans. 

__________
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Dnr VON 2016/57 

VON § 68 Justering av inriktningsmål för 
verksamhetsplan 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att justera nämndens inriktningsmål för 2017 

enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Våren 2017 antog vård- och omsorgsnämnden nya inriktningsmål för 2017. 

Inriktningsmål är övergripande och anger färdriktningen för verksamheten samt 

ska styra målarbetet i verksamheten och på enheterna. 

Både nämnd och förvaltning har uppmärksammat att flera av inriktningsmålen är 

likvärdiga och pekar på samma sak. För att underlätta styrning och 

måluppföljning under 2017 justeras några av inriktningsmålen och 

antalet minskas från nio till sex. De justerade inriktningsmålen framgår av bifogat 

dokument. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 24 april 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Justerade inriktningsmål 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 132 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska justera nämndens 

inriktningsmål för 2017 enligt bifogat förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2017/104 

VON § 69 Tillsyn rökfria skolgårdar 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreläggande utan vite ska utfärdas till 

Kristinebergsskolan samt till Karlbergsgymnasiet angående efterlevnaden av 

rökförbud på skolgårdar. Sker ingen godtagbar förbättring ska nytt föreläggande, 

med vite, utfärdas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunal tillsyn över rökförbud på skolgårdar har utförts på två skolor i Åmåls 

kommun, på Kristinebergsskolan den 10 maj 2017 och på Karlbergsgymnasiet 

samma datum. Ingen av skolorna har genomfört behövliga förbättringar som 

påtalats vid tidigare tillsyn. Tillsyn sker normalt en gång per år. 

Tillsynshandläggare Jeanette Krafft upplyser om möjligheten att utfärda ett 

föreläggande utan vite, som ett första steg och därefter, om åtgärder inte vidtas, 

ett ytterligare föreläggande med vite. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska besluta att ett 

föreläggande utan vite ska utfärdas samt, om åtgärder inte vidtas, ett nytt 

föreläggande med vite. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Tillsynshandläggare Jeanette Krafft 

__________
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Dnr VON 2017/77 

VON § 70 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd Restaurang Sjösidan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beslutar att bevilja Restaurang 

Sjösidan AB, organisationsnummer 556570-6685, stadigvarande tillstånd att få 

servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i 

Restaurang Sjösidan, Hamngatan 5, Åmål enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. 

Servering får ske torsdag, fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag året runt 

mellan kl. 11.00–02.00. Övriga dagar gäller serveringstiden kl. 11.00–01.00 enligt 

8 kap 19 § Alkohollagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Restaurang Sjösidan 

AB den 21 mars 2017. Ansökan har kompletterats under handläggningens gång 

och är nu komplett. Företaget har funnits under annat namn tidigare men har nu 

omändrats att heta Restaurang Sjösidan AB. Det har inte framkommit några 

oegentligheter runt sökanden eller det tänkta serveringsstället. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2017 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson 

- Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 

- Bilagor 1-15 

- Protokollsutdrag VON AU § 127 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska bevilja Restaurang 

Sjösidan stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 

samt spritdrycker till allmänheten i Restaurang Sjösidan, Hamngatan 5, Åmål. 

Servering föreslås få ske torsdag, fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag 

året runt mellan kl. 11.00–02.00. Övriga dagar gäller serveringstiden mellan kl. 

11.00–01.00. 

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 2017/65 

VON § 71 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd Strandcafé 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beslutar att bevilja Strandcafé HB, 

organisationsnummer 969732-6131, stadigvarande tillstånd att få servera starköl, 

vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Restaurang 

Strandcafé, Strandgatan 3, Åmål enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. 

Serveringstiden gäller året runt mellan kl. 11.00-01.00 i serveringslokalen samt på 

uteservering och trädgården enligt 8 kap 19 § Alkohollagen. 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar det stadigvarande serveringstillståndet under 

förutsättning att räddningstjänsten inte har något att erinra. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom den 7 mars 2017 från 

Strandcafé HB. Ansökan har kompletterats under handläggningens gång och är nu 

komplett. Strandcafé HB har tidigare haft stadigvarande serveringstillstånd i 

Strandcafé men har arrenderat ut lokalerna under 2016. Tjänsteutlåtandet föreslår 

att Strandcafé HB erhåller nytt stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 28 april 2017 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

- Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 

- Bilagor 1-8, 10-14 

- Protokollsutdrag VON AU § 128 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska besluta att 

bevilja Strandcafé HB stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst 

alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Restaurang Strandcafé, 

Strandgatan 3, Åmål. Serveringstiden ska gälla året runt mellan kl. 11.00-01.00 i 

serveringslokalen samt på uteservering och trädgården. Stadigvarande 

serveringstillstånd beviljas under förutsättning att räddningstjänsten inte har något 

att erinra. 

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 2017/80 

VON § 72 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd Kupén 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beslutar att bevilja Åmåls mat & 

dryck AB, organisationsnummer 559103-2536, stadigvarande tillstånd att få 

servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i 

Kupén, Kungsgatan 5, Åmål enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. 

Serveringstiden gäller året runt mellan kl. 11.00-01.00 i serveringslokalen samt på 

uteservering och innergården enligt 8 kap 19 § Alkohollagen. Uteserveringens 

regler för disponerande av allmän mark beslutas av kommunens bygg- och 

miljöenhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Åmål mat och dryck 

AB den 27 mars 2017. Ansökan har kompletterats under handläggningens gång 

och är nu komplett. Bolaget söker ett stadigvarande serveringstillstånd i f.d. Herr 

och Fru Lunds Skafferi, Kungsgatan 5, Åmål. 

Det har inte framkommit några oegentligheter runt sökanden eller det tänkta 

serveringsstället. Bolaget har givit Jonas Andersson fullmakt att företräda bolaget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 27 april 2017 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

- Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 

- Bilagor 1-18 

- Protokollsutdrag VON AU § 129 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska bevilja Åmåls mat & 

dryck AB stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst 

alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Kupén, Åmål. Serveringstiden 

föreslås gälla året runt mellan kl. 11.00-01.00 i serveringslokalen samt på 

uteservering och innergården. 

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 2016/45 

VON § 73 Svar på medborgarförslag om solrum 
på äldreboende 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisbeth Vestlunds medborgarförslag om 

inrättande av solrum på äldreboende med motiveringen att det saknas såväl 

ekonomiska som fysiska förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkom från Lisbeth Vestlund den 22 februari 2016 om 

inrättande av solrum på äldreboende i Åmåls kommun. 

Lisbeth Vestlund beskriver solrummet på följande sätt: ”I solrummet får man 

chansen att njuta av en stunds solsemester på hemmaplan, antingen i en korgstol 

eller i den egna rullstolen. Från taket lyser en konstgjord sol. Från högtalare 

strömmar ljudet av vågskvalp inspelat vid någon havsstrand. Väggarna är täckta 

av stora fototapeter med färgrika motiv från varmare trakter”. 

Förvaltningen har utrett de fysiska och ekonomiska möjligheterna att installera ett 

solrum på något av kommunens äldreboenden. De ekonomiska förutsättningarna 

ger i dagsläget inga möjligheter att prioritera solrum och det finns även 

begränsade fysiska förutsättningar vad gäller lämplig lokal i nära anslutning till 

något av kommunens äldreboenden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 24 april 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund, ankom den 22 februari 2016 

- Protokollsutdrag VON AU § 133 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska föreslå 

kommunfullmäktige att avslå Lisbeth Vestlunds medborgarförslag om inrättande 

av solrum på äldreboende med redovisade motiveringar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr VON 2014/150 

VON § 74 Förlängning av samverkansavtal om 
ungdomsmottagning i Åmål mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götaland och 
Åmåls kommun för 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet för 

ungdomsmottagningen i Åmål med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att gälla 

även för år 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt inriktningsdokument som ska gälla för samtliga ungdomsmottagningar i 

hela Västra Götalandsregionen är under utarbetande. Vård- och omsorgsnämnden 

hade ett förslag till nytt inriktningsdokument på remiss och för synpunkter på 

april månads nämndsammanträde. I avvaktan på beslut om nytt 

inriktningsdokument föreslår regionen kommunerna att nuvarande 

samverkansavtal för ungdomsmottagningarna ska förlängas under 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 15 maj 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Tjänsteutlåtande från Västra Götalandsregionen 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska besluta att förlänga 

samverkansavtalet för ungdomsmottagningen i Åmål med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden att gälla även för år 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Berith Sletten, IFO Åmåls kommun 

Ben Norman, Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

__________
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Dnr VON 2017/95 

VON § 75 Ej verkställda beslut 2017, kvartal 1 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om inkomna rapporter gällande 

icke verkställda beslut enligt SoL och LSS för första kvartalet 2017. 

Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapport SoL, kvartal 1 

- Individrapport SoL, kvartal 1 

- Kvartalsrapport LSS, kvartal 1 

- Individrapporter LSS, kvartal 1 

- Protokollsutdrag VON AU § 130 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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VON § 76 Information om bemanningen inför 
sommarsäsongen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson konstaterar att behovet uppgår till cirka 

200 vikarier under sommarsäsongen inom LSS, Hemvård och Äldreomsorg. En 

grupp där bland annat bemanningsenheten och personalenheten ingår har bildats 

och arbetat med att ta fram nya idéer och metoder för att attrahera fler att söka 

sommarjobb. Gruppen har medverkat vid ett flertal skolinformationer och 

arbetslivsdagar m.m. I nuläget återstår cirka 40 vakanser att fylla och situationen 

kan beskrivas som ansträngd. Personalchefen har konsulterats om eventuella 

kommande behov av så kallade sommaravtal, innebärande att ordinarie personal 

skjuter upp sina semestrar mot ersättning. 

__________  
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VON § 77 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om en händelse på ett HVB-

hem. Olika versioner av det inträffade finns men händelsen har hanterats helt 

enligt socialtjänstens regler, med ledning av den version som har lämnats av 

barnet i fråga till socialsekreterare. 

Ewa Arvidsson (S) rapporterar från ett möte med socialnämndsordförande i 

Fyrbodal. Vad gäller användande av IT-lösningar inom vård- och omsorg kan 

konstateras att Åmåls kommun ligger i framkant på ett flertal områden. 

Ewa Arvidsson (S) rapporterar från senaste mötet med Styrgruppen för välfärd 

och folkhälsa (folkhälsorådet). I fokus stod målet om fullföljda studier i grund- 

och gymnasieskola, med godkända betyg. Ett flertal förvaltningar medverkade 

och vittnade om många goda insatser i Åmåls kommun för barn och unga, inom 

bland annat skola, fritidsverksamhet och hälsofrågor. Regionens folkhälsochef 

Elisabeth Rahmberg presenterade bland annat ett nytt webbstöd där kommunerna 

kan informera varandra om goda exempel, nya arbetssätt, projekt m.m. 

Ewa Arvidsson (S) rapporterar vidare från ett möte i regionfullmäktige. Ett 

omställningsarbete pågår som berör nära vård, koncentrerad vård, digitala 

vårdformer och arbetssätt, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och 

omorganisation av akutmottagningar. Primärvården kommer att få ett 

samordningsansvar för utskrivningsklara patienter. 

En aktuell remiss ”Trygg hemgång” med anledning av kommande ny lagstiftning 

ska vara besvarad senast den 22 augusti.  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-05-18  17 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 78 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

1. Tillfälligt serveringstillstånd för Kupén, perioden 2017-04-12 - 2017-04-30. 

2. Tillfälligt serveringstillstånd för Kulturmagasinet, period 2017-04-29. 

__________  
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VON § 79 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar förelåg att rapportera. 

__________ 


