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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 109 - 118 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-09-21 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–11:45 

  

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) 

Inger Herfindal (KD) 
  
Tjänstgörande ersättare Peter Olsson (V) 
  
Ersättare Anette Andersson (S) 

Kristine Geimure (S) 

Christer Örtegren (S) 

Nada Cvijanovic (L) 
  
Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller, §§ 109-113 

Paula Törnqvist, enhetsassistent, §§ 109-111 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 109 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 110 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Punkten Presentation av gymnasiarbete ”Djur i vården” stryks från 

föredragningslistan, som därmed fastställs. 

__________
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Dnr VON 2017/116 

VON § 111 Vårdtyngdsmätning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetsassistent Paula Törnqvist redogör för resultatet av vårdtyngdsmätningar på 

kommunens fem särskilda boenden under september månad 2017. Mätningarna 

presenteras två gånger per år för vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning vårdtyngdsmätning särskilda boenden, september 2017 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 112 Ekonomisk månadsuppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen och lägger 

den till handlingarna samt beslutar att ge vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att undersöka övertidsuttaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter augusti månad på  

-1 988 tusen kronor (tkr). Prognosen är försämrad med -1 436 tkr jämfört med 

föregående månad. Förändringen är främst orsakad av ökade kostnader inom LSS 

på grund av ökad vårdtyngd samt ökade kostnader inom IFO avseende 

missbruksvård. 

Den sänkta ersättningen från staten för de ensamkommande flyktingbarnen 

minskas från 1 juli och det kommer även påverka resultatet negativt med cirka 5-

7 mkr. De ökade kostnaderna kommer belasta de avsatta migrationsmedlen.  

Samtal förs om den ekonomiska prognosen och om tänkbara åtgärder för att 

begränsa underskottet. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos augusti 2017 

- Nyckeltal augusti 2017 

Yrkande 

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

ekonomiska prognosen och ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att 

undersöka övertidsuttaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2017/142 

VON § 113 Tertialrapport tertial 2 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse tertial 2 2017 för 

sin del och lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall 

kommuner upprätta en delårsrapport minst en gång per år. 

I delårsrapporten beskrivs och kommenteras verksamhetsberättelsen och 

måluppfyllelsen för inriktningsmålen som styr styrelsens/nämndens verksamhet 

utifrån Vision 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2017 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

- Verksamhetsberättelse tertial 2, 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 191, 2017-09-07 

Yrkande 

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

verksamhetsberättelse tertial 2 2017 för sin del och lägger rapporten till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2017/143 

VON § 114 Personligt ombud 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom en gemensam 

organisation för personligt ombud i kommunerna inom Fyrbodal samt att 

godkänna Trollhättans kommun som värdkommun för verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

I korthet innebär förslaget att en sammanhållen verksamhet för personligt ombud 

(PO) bildas under en värdkommun. Sammanlagt omfattar verksamheten sju PO 

varav en även har uppdraget som chef. Tjänsterna fördelas på tre placeringsorter 

utifrån geografisk spridning. Kostnaden fördelas per capita utifrån medborgare 18 

år och äldre. Avtal som reglerar samverkan, bland annat eventuell justering av 

kostnad, ska upprättas mellan värdkommun och övriga kommuner. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 5 september 

2017 

- FoU rapport - Personligt ombud i Fyrbodal organiserat via värdkommun 

Yrkande 

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

gemensam organisation för personligt ombud i kommunerna inom Fyrbodal och 

godkänner Trollhättans kommun som värdkommun för verksamheten. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________  
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VON § 115 Information om Folkhälsoarbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Åmåls kommuns vision ska olika perspektiv genomsyra alla 

utvecklingsområden inom kommunens verksamheter. Ett av dessa perspektiv är 

välfärd och folkhälsa. 

Ewa Arvidsson (S) går igenom välfärds- och folkhälsoprogrammet som 

kommunfullmäktige har antagit för Åmåls kommun 2016-2019. 

Vård- och omsorgsnämnden informeras även om inriktningar för folkhälsoarbetet 

inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Folkhälsoarbetet kommer i huvudsak under 2018 att inrikta sig på psykisk ohälsa, 

missbruk/beroende samt våld i nära relationer. Under september till november 

kommer flera anställda att genomgå utbildning i psykisk 

ohälsa/självmordsprevention. Förvaltningen har av den anledningen gjort en 

planering för 2018 kommer att äska medel från folkhälsan för att genomföra 

följande:  

- Implementera kunskapen gällande psykisk ohälsa till alla anställda genom 

kortare utbildningstillfällen samt nätverksträffar.  

- Handläggare vuxna ska sätta ihop ett utbildningsprogram gällande äldre och 

missbruk så att samtlig personal inom äldreomsorgen ska ha fått fortbildning i 

bemötande och omsorg gällande personer med beroendeproblematik innan 

årslutet 2019. Fortbildningen startar hösten 2017 genom att handläggare kommer 

att närvara vid samtliga måldagar inom äldreomsorgen och informera om vilka 

insatser som finns och hur vi kan samverka.  

- Handläggare med spetskompetens gällande våld i nära relationer kommer att 

närvara vid 2018 års måldagar inom äldreomsorgen. Handläggaren kommer att 

mer djupgående utbilda 4-5 personal inom äldreomsorgen i ämnet våld och äldre. 

Personal kommer att få uppdraget med handläggarens hjälp att utbilda personal 

gällande våld i nära relationer.  

- På IFO kommer även att ske utbildning i avhopparprogram. 

Beslutsunderlag 

- Välfärds- och folkhälsoprogram 2016-2019 för Åmåls kommun 

__________  
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VON § 116 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson och biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg uppdaterar nämnden om nuläget på förvaltningen, bland annat gällande 

rekryteringar, samverkan och schemaläggning. 

- Invigning av daglig verksamhet Viljan på Drottning Kristinas väg diskuteras. 

__________  
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VON § 117 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga delegeringsbeslut fanns rapporterade. 

__________  
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VON § 118 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 1 september 2017 i vårdnadsärende. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 19 september 2017 gällande 

beredande av vård enligt LVU. 

__________ 


