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Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller, §§ 119-124 

Berith Sletten, avdelningschef IFO, § 125 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 126 

Marco Niemelä, avdelningschef Äldreomsorgen, §§ 127-128, del av § 134 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, § 129, deltar via videosamtal 

Ingela Gustafsson, vårdlärare, § 132 

Jeanette Gustavsson, vårdstuderande, § 132 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VON § 119 Val av justerare 4 

VON § 120 Fastställande av ärendelista 5 

VON § 121 Ekonomisk månadsuppföljning 6 

VON § 122 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2018 7 

VON § 123 LOV - Lagen om valfrihetssystem, fastställande av timpris 2017 9 

VON § 124 Omdisponering av investeringsmedel 2017 10 

VON § 125 Remiss: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39 11 

VON § 126 Information om sårvårdsprojektet 12 

VON § 127 Lex Sarah, ÄO Illern 170727 13 

VON § 128 Lex Sarah, ÄO Illern 170804 14 

VON § 129 Ansökan om utökade serveringstider, Kupén 15 

VON § 130 Information: Ansökan enligt LOV, Anhörigvård Sverige AB 17 

VON § 131 Information: Ej verkställda beslut kvartal 3 18 

VON § 132 Presentation gymnasiearbete ”Djur i vården” 19 

VON § 133 Information: utdelning av fonder 2017 20 
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Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-10-19  4 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

VON § 119 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Birgit Karlsson (MP) utses att justera dagens protokoll 

__________  
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VON § 120 Fastställande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagens ärendelista. 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 121 Ekonomisk månadsuppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter september månad på 

minus 1 100 tusen kronor (tkr). Största delen av underskottet orsakas av höga 

kostnader för institutionsvård avseende missbruksvård samt ökad vårdtyngd för 

boende inom LSS. Prognosen är förbättrad med minus 888 tkr jämfört med 

föregående månad. 

Ersättningen från staten för de ensamdomare flyktingbarnen minskas från 1 juli 

och det kommer även påverka resultatet negativt med ca 5 mkr. De ökade 

kostnaderna kommer belasta de avsatta migrationsmedlen på finansförvaltningen. 

Samtal förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas i nuläget. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos september 2017 

- Nyckeltal september 2017 

Yrkande 

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

ekonomiska prognosen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2017/157 

VON § 122 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2018 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag på 

avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt avgifter för vård- och omsorgsinsatser 

enligt följande: 

Äldre- och handikappomsorgen 

Hemtjänst   265 kr/tim        Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård          Ingår i maxtaxan 

Ett besök under 1 månad  250 kr/besök 

Två besök eller fler 1 månad  425 kr/månad 

Avgift för utprovning  

av hjälpmedel    85 kr/utprovningstillfälle       Ingår ej i maxtaxan 

 

Hyra för linne Ekbacken  400 kr/mån        Ingår ej i maxtaxan 

Trygghetstelefon ordinärt boende    270 kr/mån                         Ingår i maxtaxan 

 

Avgift för ledsagning  120 kr/tillfälle       Ingår i maxtaxan 

Avgift för dagrehab  45 kr/tillfälle        Behandlings- 

Måltidskostnader tillkommer         avgiften  ingår i  

dessa fastställs av kommunstyrelsen        maxtaxan        

 

Korttidsboende  110 kr/dygn        Vårdavgiften ingår 

Måltidskostnader tillkommer,         i maxtaxan 

dessa fastställs av kommunstyrelsen    

 

LSS 

Måltider i gruppbostad 2 145 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 35 kr/dag för de 

Frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på  

och middag, inklusive för- dagcenter och med 80 kr vid 

brukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn)    

tvål och papper) 

Resor i boendet med enhetens bil            15 kr/mil och person 

 

Avgift måltider på ålder 0 – 7             65 kr 

korttidsboende/FSO ålder 8 och äldre   90 kr 

Mellanmål  10 kr/st FSO 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-10-19  8 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Lunch  40 kr/st FSO (vid skollov) 

Avgift plats korttidsboende 4 280 kr/dygn 

 

Individ- och familjeomsorgen 

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt  

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

Egenavgift för vistelse på behandlingshem    110 kr/dygn 

  

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde plus 

egenavgift 110 kronor per dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning 

att den enskilde har egen varaktig inkomst). 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan om inte annat anges följer prisbasbeloppet. Enkelt uttryckt 

innebär detta att kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna 

utvecklas. Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de 

pensionärer som har lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter är alla relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet för 2018 fastställdes av regeringen den 8 september till 45 500 

kronor, alltså en uppräkning med 800 kr eller 1,5 % jämfört med 2017 års nivå. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2017 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 203, 2017-10-04 

Yrkande 

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

kommunfullmäktige att anta förslag på avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt 

avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr VON 2017/158 

VON § 123 LOV - Lagen om valfrihetssystem, 
fastställande av timpris 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer timpris för externa utförare från 1 maj 

2017 enligt följande: 

Omvårdnad    Timpris kronor 

Extern utförare, momskompensation 2 %  392,00 

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg 

momskompensation 2 %   459,00 

Service 

Extern utförare, ej momskompensation  334,00 

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg, 

ej momskompensation   392,00 

Sammanfattning av ärendet 

Fritt val av utförare i hemtjänsten infördes i Åmåls kommun 2010. Timpriset 

uppdaterades senast 1 maj 2016, föreligger ny beräkning av timpriset från första 

maj 2017. Exempelvis är timpriset för service, extern utförare höjt med 10 kronor 

jämfört med 2016. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2017 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 204, 2017-10-04 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden fastställer timpris för 

externa utförare från 1 maj 2017 enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Samhall i Åmål 

Jan-Erik Samuelsson 

Kenneth Bramberg 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-10-19  10 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2017/170 

VON § 124 Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner omfördelning från enheter inom vård- och 

omsorgsförvaltningens budgeterade investeringsmedel för 2017 till en summa av 

250 000 kronor enligt bilaga till investeringsprojekt nr 9762 IT-investeringar 

VOF. 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens IT-enhet finns en plan för reinvesteringar av IT-utrustning 

för kommunens samtliga förvaltningar. Enligt planen skulle budget för 

innevarande år för vård- och omsorgsförvaltingen uppgå till 450 000 kronor. I 

nuläget finns endast 200 000 kr i investeringsbudget. Genom att omdisponera 

250 000 kronor till IT-investeringar kan de planerade investeringarna genomföras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017 från controller Eva Larsson 

- Bilaga omfördelning av investeringsmedel 2017 vård- och omsorgsförvaltningen 

Yrkande 

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

från enheter inom vård- och omsorgsförvaltningens budgeterade 

investeringsmedel för 2017 till en summa av 250 000 kronor enligt bilaga till 

investeringsprojekt nr 9762 IT-investeringar VOF. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

IT-enheten 

__________
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Dnr VON 2017/150 

VON § 125 Remiss: Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande remissvar avseende 

promemorian Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39: 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun har inga synpunkter att redovisa. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har skickat en remiss gällande en promemoria om 

legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39. För Åmåls kommuns 

del innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

I promemorian föreslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och 

sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

- Promemoria Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39 

- Yttrande från avdelningschef IFO Berith Sletten daterat 3 oktober 2017 

- Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2017 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Protokollsutdrag VON AU § 208, 2017-10-04 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden lämnar följande 

remissvar avseende promemorian Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, 

Ds 2017:39: 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun har inga synpunkter att redovisa. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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VON § 126 Information om sårvårdsprojektet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för presentationen, lägger informationen till 

handlingarna och berömmer all inblandad personal för sitt engagemang och det 

positiva resultatet. 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansavarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom presenterar 

sårvårdsprojektet till vård- och omsorgsnämnden. 

Åmåls kommun har tillsammans med OneMed genomfört ett 

sårvårdbehandlingsprogram under höst 2016-vår 2017. Inom programmet har 

Anna-Karin Lindblom varit ansvarig från kommunens sida och Maria Ewald från 

OneMed. Sårbehandlingsprogrammet syftar till att utveckla kunskaper och 

resultat inom området svårläkta sår. Programmet omfattar teoretisk utbildning och 

praktisk tillämpning för att sedan implementeras på patienter med svårläkta sår på 

enheten. Programmet leds av vårdutvecklare från OneMed tillsammans med 

personal från Åmåls kommun. 

Programmet har lett till en förbättrad vårdkvalitet och bättre kontroll på 

materialförbrukningen. Genom att anpassa behandlingen efter varje individ har 

kommunen förbättrat vårdtagarnas livskvalitet och frigjort tid för 

sjuksköterskorna. Programmet har även medfört sänkta totalkostnader. 

__________
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Dnr VON 2017/123 

VON § 127 Lex Sarah, ÄO Illern 170727 

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 27 juli 2017 gällande en händelse 

inom äldreomsorgen. 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 daterad 27 juli 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 15 augusti 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 210, 2017-10-04 

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 vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2017/136 

VON § 128 Lex Sarah, ÄO Illern 170804 

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 4 augusti 2017 gällande en händelse 

inom äldreomsorgen. 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 daterad 4 augusti 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 16 augusti 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 209, 2017-10-04 

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 vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2017/80 

VON § 129 Ansökan om utökade 
serveringstider, Kupén 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Åmål Mat & Dryck AB utökat 

serveringstillstånd vad avser serveringstid enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen 

(2010:1622) vid Kupén, Kungsgatan 5, Åmål. Serveringstillståndet ska gälla året 

runt mellan klockan 11.00-02.00 under förutsättning att de boende i området inte 

blir störda samt att hög musik inte spelas efter klockan 23.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmål Mat & Dryck AB har ansökt om utökat serveringstillstånd vad avser 

serveringstid enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) vid ovan rubricerat 

serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan klockan 

11.00-02.00. 

Efter att det stadigvarande serveringstillståndet beslutats av vård- och 

omsorgenämnden har sökande beslutat att ha ett längre öppethållande vid olika 

arrangemang som sker i Åmål, som till exempel ljusfesten och 

bluesfesten. Ansökan har därför inkommit om att utöka serveringstiden till 

klockan 02.00 alla dagar. 

Remiss har denna gång skickats endast till polismyndigheten som inte har något 

att erinra avseende den nya ansökan. 

Utredarens bedömning är att en begränsning av ett nytt serveringstillstånd där 

serveringstiden är till klockan 02.00 bör även innefatta villkor om att under 

förutsättning att det inte stör boende i området samt att hög musik inte spelas efter 

klockan 23.00 kan den utökade serveringstiden beviljas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2017 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson 

- Ansökan om utökade serveringstider daterad 21 augusti 2017 

- Yttrande från Polisen daterad 5 september 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 206, 2017-10-04 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Åmål Mat & 

Dryck AB utökat serveringstillstånd vad avser serveringstid enligt 8 kapitlet 2 § 

alkohollagen (2010:1622) vid Kupén. Serveringstillståndet ska gälla året runt 

mellan klockan 11.00-02.00 under förutsättning att de boende i området inte blir 

störda samt att hög musik inte spelas efter klockan 23.00. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2017/89 

VON § 130 Information: Ansökan enligt LOV, 
Anhörigvård Sverige AB 

Sammanfattning av ärendet 

Anhörigvård Sverige AB lämnade in den 6 april 2017 en ansökan enligt Lagen 

om valfrihet (LOV) för utförandet av hemtjänst i Åmåls kommun. 

Anhörigvård Sverige AB har nyligen meddelat vård- och omsorgsförvaltningen 

att företaget valt att återta sin ansökan. 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg uppdaterar vård- och 

omsorgsnämnden i ärendet. 

__________
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Dnr VON 2017/95 

VON § 131 Information: Ej verkställda beslut 
kvartal 3 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden noterar informationen gällande rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvartalet 2017 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott informeras om inkomna rapporter 

gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvartal 2017. 

Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapport SoL, kvartal 3 

- Individrapporter SoL, kvartal 3 

- Kvartalsrapport LSS, kvartal 3 

- Individrapporter LSS, kvartal 3 

- Protokollsutdrag VON AU § 212, 2017-10-04 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

gällande rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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VON § 132 Presentation gymnasiearbete ”Djur i 
vården” 

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Gustafsson och Jeanette Gustavsson från vuxenutbildningen 

presenterar Jeanettes examensarbete Djur i vården.  

Eleverna som läser vård- och omsorgprogrammet på vuxenutbildningen i Åmål 

avslutar sina studier med ett examensarbete. Jeanette Gustavssons examensarbete 

handlade om djur i vården och hur dessa kan höja brukares livskvalitet genom 

kunskap och engagemang. 

__________
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Dnr VON 2017/171 

VON § 133 Information: utdelning av fonder 
2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden delar årligen ut medel ur fonder som vänder sig till 

behövande personer bosatta i Åmåls kommun. De medel som delas ut ur fonderna 

är baserade på räntan, som har varit väldigt låg 2017. Med anledning av den låga 

utdelningen ur vård- och omsorgsnämndens fonder för 2017 har förvaltningschef 

Jan-Erik Samuelsson beslutat genom delegation att spara årets medel till 2018-års 

utdelning. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut daterat 12 oktober 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

__________  
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VON § 134 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Avdelningschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar nämnden om det 

pågående arbetet med schemaplanering på Illern och Solsäter. 

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

sjukvårdsnämnden i Åmål den 2 oktober 2017. 

- Cecilia Gustafsson (S) återrapporterar från senaste möte med nätverket för 

socialnämndsrepresentanter. Trygg och effektiv utskrivning, nuläge i socialjouren 

och digital signering, samverkan med regionen samt integrations- och tolkfrågor 

var punkterna som behandlades under mötet. 

__________  
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VON § 135 Rapportering av delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

- Bistånd för perioden 1 juli till 30 september 2017, bilaga 709-729 

- Ordförandebeslut daterat 13 oktober 2017 om tillfälligt serveringstillstånd av 

alkoholdrycker för restaurang Sjösidan AB i konkurs 

__________  
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VON § 136 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt som vunnit laga kraft den 15 september 

2017, gällande vårdnad 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 22 september 2017 gällande vårdnad 

- Dom från förvaltningsrätten i Göteborg daterad 22 september 2017 i fråga om 

ledsagarservice enligt LSS 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 1 september 2017 gällande vårdnad 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt som vunnit laga kraft den 11 april 2016, gällande 

äktenskapsskillnad och vårdnad 

__________ 


