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Övriga deltagare Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Sumali Skott, nämndsekreterare 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Ulrika Sundfält, biståndshandläggare, § 82 

David Engqvist, leg.fysioterapeut, vik. avd.chef hemsjukvården, § 82 

Tina Kall, sjuksköterska vik. avd. chef hemsjukvård, § 82 

Kerstin Lindberg, enhetschef hemtjänst, § 82 

Magdalena Hermansson, samordnare ”Trygg hemgång”, § 82 

Jeanette Krafft, tillståndshandläggare, § 89 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VON § 80 Val av justerare 4 

VON § 81 Fastställande av föredragningslista 5 

VON § 82 Ekonomisk prognos maj 2017 6 

VON § 83 Information om Trygg hemgång 7 

VON § 84 Samarbetsavtal för försörjning personliga hjälpmedel 2017-2020 8 

VON § 85 Lex Sarah personlig assistans 9 

VON § 86 Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst - Buskhaga 

hemservice 10 

VON § 87 Uppdrag att se över förfrågningsunderlag till leverantörer av hemservice 11 

VON § 88 Uppföljningsrapport Samhall AB i Åmål 12 

VON § 89 Ledningsplan för kris och extraordinära händelser 13 

VON § 90 Reglemente och tillsynsavgifter angående ny lag om elektroniska cigaretter 14 

VON § 91 Verksamhetsplan 2018 15 

VON § 92 Information om revisionens besök gällande grundläggande granskning 16 

VON § 93 Information/meddelanden 17 

VON § 94 Rapportering av delegeringsbeslut 18 

VON § 95 Rapportering av domar 19 
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VON § 80 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 81 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärende 4, nyckeltal stryks. Därmed fastställs föredragningslistan. 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 82 Ekonomisk prognos maj 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 

- godkänna den ekonomiska prognosen och lägga den till handlingarna. 

- ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta med att åtgärda 

underskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter maj månad på minus 

552 000 kronor. Prognosen är försämrad med minus 352 000 kronor jämfört med 

föregående månad. Förändringen är hänförbar till ökade kostnader inom LSS på 

grund av flytt av verksamhet. 

Redovisade intäkter/kostnader för perioden januari-maj 2017 uppgår till 133 430 

tkr. Detta kan jämföras med 123 418 tkr som är budget för motsvarande period 

(fem tolftedelar). Beräknade intäkter från Migrationsverket har ännu ej bokförts. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos, maj 2017 

Yrkande 

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

ekonomiska prognosen och lägga 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 2015/35 

VON § 83 Information om Trygg hemgång 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg tillsammans med sina 

medarbetare, biståndshandläggare Ulrika Sundfält, fysioterapeut/vik. 

avdelningschef hemsjukvård David Engqvist, vik. avdelningschef hemsjukvård 

Tina Kall, enhetschef hemtjänsten Kerstin Lindberg och samordnare ”Trygg 

hemgång” Magdalena Hermansson berättar för nämnden om arbetet med Trygg 

hemgång. 

Trygg hemgång innebär att brukaren kan bo kvar hemma efter en sjukhusvistelse 

och få träning och rehabilitering i hemmet. 

Syftet med Trygg hemgång är att brukaren får utökat stöd under den första tiden 

när man kommer hem från sjukhus/korttidsvistelse. Brukaren ska få extra mycket 

stöd och träning för att förbättra sina förmågor och kunna bli mer självständig 

samt känna trygghet i samband med hemgången. 

Trygg hemgång ska höja kvalitén inom vården och öka brukarens delaktighet och 

livskvalitet genom ökad fysisk aktivitet och hälsa. 

Beslutsunderlag 

- Power point-presentation 

__________
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Dnr VON 2017/97 

VON § 84 Samarbetsavtal för försörjning 
personliga hjälpmedel 2017-2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att teckna samarbetsavtal med Västra 

Götalandsregionen för försörjning av personliga hjälpmedel 2017-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har sedan den 1 oktober 2015 ett samarbetsavtal med Västra 

Götalandsregionen rörande personliga hjälpmedel, produkter och tjänster. Avtalet 

löper ut den 30 september 2017. Före den 1 oktober 2015 skedde samarbetet 

genom ett upphandlat avtal. 

Erfarenheterna av samarbete mellan kommun och region kring personliga 

hjälpmedel utifrån samarbetsavtalet är goda och kommunen föreslås teckna ett 

nytt samarbetsavtal 2017-2020.      

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 30 maj 2017 

- Protokoll från VON AU § 132 

- Missiv, Fyrbodal, samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

- Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan kommun och 

Västra Götalandsregionen 

- Specifikationer gällande finansiell samverkan, IT-stöd, samarbete och styrning 

och tjänster 

Yrkande 

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

samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen för försörjning av personliga 

hjälpmedel 2017-2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Västra Götalandsregionen för försörjning av personliga hjälpmedel 

__________
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Dnr VON 2017/87 

VON § 85 Lex Sarah personlig assistans  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om en anmälan enligt 

Lex Sarah. En brukare larmar hemvården den 10 mars 2017 då personlig assistent 

inte infinner sig i avtalad tid. Personal från hemvården åker till brukaren samt 

kontaktar ansvarig planerare inom LSS. Vid samtalet med planeraren 

framkommer att det har missats att planera in personal för besöket. 

Avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä finner händelsen allvarlig men 

inte av den digniteten att rapporten föranleder en IVO-anmälan. Bedömningen är 

att adekvata åtgärder har vidtagits.  

Beslutsunderlag 

- Rapport från enhetschef Ingrid Hildén daterad 10 mars 2017 

- Utredning från avdelningschef äldreomsorgen Marco Niemelä daterad 24 

april 2017 

- Protokoll från VON AU § 133 

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 arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Ingrid Hildén 

Äldreomsorgschef Marco Niemelä 

__________
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Dnr VON 2017/41 

VON § 86 Ansökan om godkännande som 
leverantör av hemtjänst - Buskhaga 
hemservice 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå Buskhaga hemservice AB:s 

ansökan om att bli godkänd som leverantör av hemtjänst (serviceinsatser) med 

hänvisning till att de inte uppfyller alla av de krav som anges i 

förfrågningsunderlaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg föredrar ärendet och informerar 

även om några justeringar i beslutsunderlaget. 

Buskhaga hemservice har genom firmatecknare Mattias Holmgren ansökt om att 

bli godkänd som leverantör av serviceinsatser inom hemtjänst. Ansökan är 

daterad 31 januari och inkom till vård och omsorgsförvaltningen den 3 februari 

2017. I ansökan har inget kapacitetstak angivits. Ansökan omfattar samtliga 

geografiska områden inom hemtjänsten i Åmåls kommun. Granskning, intervjuer 

och referenstagning har skett. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bitr förvaltningschef Kenneth Bramberg daterad 31 maj 

2017 

- Ansökan daterad 3 februari 2017 

- Protokoll från VON AU § 134 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden avslår Buskhaga 

hemservice AB:s ansökan om att bli godkänd som leverantör av hemtjänst 

(serviceinsatser) med hänvisning till att de inte uppfyller alla av de krav som 

anges i förfrågningsunderlaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Buskhaga hemservice AB, Mattias Holmgren, Gräsdalsgatan 4, 653 43 Karlstad 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/115 

VON § 87 Uppdrag att se över 
förfrågningsunderlag till leverantörer av 
hemservice 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att revidera förfrågningsunderlag för utförande av service och/eller 

omvårdnadsinsatser samt delegerade sjukvårdsinsatser inom ramen för ”Fritt val 

av utförare i hemtjänsten” i Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden för diskussion kring förfrågningsunderlag om 

utförande av service och/eller omvårdnadsinsatser samt delegerade 

sjukvårdsinsatser inom ramen för ”Fritt val av utförare i hemtjänsten” i Åmåls 

kommun. 

Förfrågningsunderlaget antogs av nämnden 24 september 2015 varför det nu 

behöver revideras. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från VON AU § 135 

- Tjänsteskrivelse från Kenneth Bramberg daterad 12 juni 2017 

Yrkande 

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

omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera befintligt förfrågningsunderlag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2015/49 

VON § 88 Uppföljningsrapport Samhall AB i 
Åmål 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisad uppföljningsrapport 11 

maj 2017 rörande Samhall AB i Åmål till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har ett ansvar att årligen utföra kontroll och uppföljning av de 

avtalade kraven inom ramen för ”Fritt val av utförare i hemtjänsten”. Rapporten 

ska sammanställas och rapporteras till vård och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 11 maj 

2017 

- Uppföljningsrapport daterad 11 maj 2017 

- Protokoll från VON AU § 136 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden lägger den redovisade 

uppföljningsrapport rörande Samhall AB i Åmål till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Samhall AB, Michael Henriksson, Box 319, 662 27 Åmål 

Vård och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/107 

VON § 89 Ledningsplan för kris och 
extraordinära händelser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta Ledningsplan vid kris eller 

extraordinära händelser för vård- och omsorgsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsplanen reglerar hur vård och omsorgsförvaltningen ska organisera sig 

vid en kris eller extraordinär händelse. 

Med kris menas en händelse som drabbar många människor och stora delar av 

vårt samhälle och en extraordinär händelse är en händelse som avviker från det 

normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga funktioner. En kris och/eller extraordinär händelse 

kräver brådskande insatser. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bitr. förvaltningschef Kenneth Bramberg 30 maj 2017 

- Förslag till ny ledningsplan 

- Protokoll från VON AU § 137 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar Ledningsplan vid 

kris eller extraordinära händelser för Vård och omsorgsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/108 

VON § 90 Reglemente och tillsynsavgifter 
angående ny lag om elektroniska cigaretter 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta, under 

förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition: 

- Socialnämnden/motsvarande nämnd ska fullgöra kommunens uppgifter 

avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

- En ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2 

000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp eller vid försäljning av 

två grupper (tobak och e-cigaretter) 3 500 kronor samt vid alla tre grupper (folköl, 

tobak och e-cigaretter) 4 500 kronor. 

- Socialnämnden/motsvarande nämnd för egen del beslutar, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Samordnad Alkoholhandläggning i 

Dalsland att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt 

delegering av beslut med anledning av den nya lagen om e-cigaretter. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen föreslår i proposition 2016/17:132 en reglering av marknaden för e-

cigaretter. Regeringens förslag till beslut och den nya lagens ikraftträdande ligger 

inom en mycket kort tidsperiod (1 juli 2017). 

Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland kommer med förslag om 

uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av 

den nya lagen om e-cigaretter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från handläggare Yvonne Pettersson daterad 7 juni 2017 

- Protokoll från VON AU § 138 

Yrkande 

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

tjänsteskrivelsens förslag. Tjänsteskrivelsen har reviderats avseende 

avgiftsbelopp. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Yvonne Pettersson 

Kommunstyrelsen
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Dnr VON 2017/113 

VON § 91 Verksamhetsplan 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål för 

2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad vård och omsorg vill uppnå under 

kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, styrdokument och 

uppdrag och ska göra det tydligt för verksamheterna vad de ska arbeta med. 

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva nämndens övergripande direktiv kring 

styrning av förvaltningen samt att kommunens vision och strategi visar 

inriktningen som ligger till grund för strategisk planering och utveckling. 

Verksamhetsplanen är också ett dokument som gör det möjligt att utveckla och 

följa upp verksamheten. 

Tillsammans med ledningssystem genom kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 

utgör verksamhetsplanen grunden för de uppdrag som nämnden ger 

verksamheten. Verksamhetsplan 2018 utgår från vård- och omsorgsnämndens 

politiska intentioner och de givna ekonomiska förutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 13 juni 2017 

- Verksamhetsplan 2018 

- Nyckeltal 

- Protokoll VON AU § 139 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar verksamhetsplan 

inklusive inriktningsmål för 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2017/117 

VON § 92 Information om revisionens besök 
gällande grundläggande granskning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har noterat informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen tillsammans med KPMG:s sakkunniga Annelie Svensson har 

i ett utskick meddelat att de kommer att besöka vård- och omsorgsnämnden den 

24 augusti 2017 för dialog. 

Vård- och omsorgsnämnden för diskussion och går igenom de underlag som 

revisionen efterfrågar. 

Beslutsunderlag 

- Grundläggande granskning från revisionen inkommen 13 juni 2017 

- Missiv inkommen 13 juni 2017 

- Powerpoint-presentation 

- Ledning och systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsförvaltningen i 

systemet Stratsys 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-22  17 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 93 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

- Arbetsmiljöverket, avslutad inspektion av Adolfsbergs äldreboende 

- IVO, meddelande om tillsyn av bostad med särskild service för vuxna i Åmåls 

kommun 

- Information om budgetbeslutet som kommunfullmäktige tog 21 juni 2017 

  

Vård- och omsorgsnämnden önskar vård- och omsorgsförvaltningen en trevlig 

sommar. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-22  18 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 94 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-22  19 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 95 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar finns att rapportera. 

__________ 


