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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 137 - 147 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-11-14 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KF-salen kl. 08:30–11:35 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 

Barbro Spjuth (M), 2:e vice ordförande 

Rolf Lindström (S) 

Anelia Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Anette Andersson (S), ersätter Cecilia Gustafsson (S) 

Kurt Svensson (C), ersätter Christina Wallin (V) 

Nada Cvijanovic (L), ersätter Inger Herfindal (KD) 
  
Ersättare Peter Stenberg (L) 
  
Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Marco Niemelä, avdelningschef Äldreomsorgen, § 140 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 140 

Johan Fritz, avdelningschef LSS, § 140 

Katrin Abrahamsson, behandlingsgruppen, § 143 

David Bergström, behandlingsgruppen, § 143 

Cajsa Branchetti Hallberg, behandlingsgruppen, § 143 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VON § 137 Val av justerare 3 

VON § 138 Godkännande av ärendelista 4 

VON § 139 Nyckeltal oktober 2017 5 

VON § 140 Uppföljning av internkontrollplanen 2017 6 

VON § 141 Medborgarförslag om mer valfrihet för äldre när det gäller boende 7 

VON § 142 Sammanträdesdatum 2018 för vård- och omsorgsnämnden 8 

VON § 143 Information om samverkan Ungvux och IAF: Unga långt ifrån 

arbetsmarknaden 10 

VON § 144 Information om serverfel 11 

VON § 145 Information/meddelanden 12 

VON § 146 Rapportering av delegeringsbeslut 13 

VON § 147 Rapportering av domar 14 
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VON § 137 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) utses att justera dagens protokoll. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-11-14  4 (14) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

VON § 138 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 139 Nyckeltal oktober 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redovisar nyckeltal för oktober 2017. 

Beslutsunderlag 

- Bildspel Nyckeltal vård- och omsorgsförvaltningen oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2017/1 

VON § 140 Uppföljning av internkontrollplanen 
2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. 

Styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

(internkontrollplan). Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande 

följa den interna kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera 

det interna kontrollsystemet. 

De processer/rutiner som ska följas upp har valts utifrån genomförd riskanalyser. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning av intern kontroll 2017 

- Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 221 daterat 2 november 2017 

Yrkande 

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

kommunstyrelsen samt kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr VON 2017/45 

VON § 141 Medborgarförslag om mer valfrihet 
för äldre när det gäller boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar om att lämna svaret på medborgarförslaget 

enligt vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen angående mer 

valfrihet för äldre när det gäller boende. Förslagställaren anger bland annat att det 

behövs fler vård- och omsorgsboende för de som behöver omsorg dygnet runt 

men även fler trygghetsboende med gemensamma utrymmen för sällskap och 

umgänge. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag daterat 2 januari 2017 från Lisbeth Vestlund 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2017 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Protokollsutdrag VON AU § 222 daterat 2 november 2017 

Yrkande 

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

svaret på medborgarförslaget enligt vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr VON 2017/177 

VON § 142 Sammanträdesdatum 2018 för vård- 
och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdatum 2018 för vård- och 

omsorgsnämnden samt arbetsutskottet enligt nedanstående. 

Sammanfattning av ärendet 

Mötesdag- och tid för vård- och omsorgsnämnden är torsdagar 8.30 – 12.00 

med förmöte klockan 8.00, med följande undantag: 

- Tisdag 26 juni, klockan 8.30 (förmöte klockan 8.00) 

- Onsdag 21 november, klockan 8.30 (förmöte klockan 8.00) 

Mötesdag- och tid för arbetsutskottet är torsdagar 9.00 – 12.00 med följande 

undantag: 

- Torsdag 15 mars, klockan 8.00 – 10.00 

- Torsdag 13 september, klockan 13.00-16.00 

Mötesdag- och tid för beredning är tisdagar 9.00 med följande undantag: 

- Tisdag 5 juni, klockan 13.00 

 

Månad Beredning Utskott Nämnd 

Januari 9 18 25 

Februari 30 januari 8 22 

Mars 6 15 (obs kl. 8.00) 29 

April 10 19 26 

Maj 8 17 31 

Juni 5 (obs kl.13.00) 14 26 (obs tisdag) 

Juli - - - 

Augusti 7 16 23 

September 4 13 (obs kl.13.00) 27 

Oktober 2 11 25 

November 30 oktober 8 21 (obs onsdag) 

December 27 november 6 13 

 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2016 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

- Protokollsutdrag VON AU § 223 daterat 2 november 2017 

Yrkande 

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

sammanträdesdatum 2018 för vård- och omsorgsnämnden samt arbetsutskottet 

enligt förslaget. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kanslienheten 

__________  
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VON § 143 Information om samverkan Ungvux 
och IAF: Unga långt ifrån arbetsmarknaden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för presentationen och noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Katrin Abrahamsson, David Bergström och Cajsa Branchetti Hallberg från 

behandlingsgruppen presenterar sitt arbete med unga långt ifrån arbetsmarknaden, 

som bedrivs sedan oktober i Husets ungdomsgård och riktar sig mot unga mellan 

16 och 30 år. 

Projektet startades efter att man konstaterat att första steget in i arbetsmarknaden 

var ibland för stort och att många unga inte nådde dit. Verksamheten utgår från ett 

helhetsperspektiv och ett brett samverkansyta har skapats med olika aktörer inom 

kommunen såsom Karlbergs gymnasiet, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 

arbetscentrum, yrkesvägledare, ungdomsteamet, friskvården med mera. 

Målgruppens behov kan vara väldigt olika och arbetet handlar ofta om att hittade 

en anpassad strategi tillsammans med varje individ. Föräldrarna och anhöriga 

engageras också aktivt i processen. 

__________  
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VON § 144 Information om serverfel 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Pierre Carroz informerar nämnden om ett återkommande 

tekniskproblem i appen Meetings och uppmanar alla att höra av sig så fort 

problemet uppstår för att underlätta felsökningsprocessen. 

__________  
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VON § 145 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar nämnden om den nya lagen 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen träder i 

kraft den 1 januari 2018 och innehåller bestämmelser om planering och 

genomförande av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård 

kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade 

hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. 

- Dalslands alkohol- och tobakenheten lämnar information till vård- och 

omsorgsnämnden om ett föreläggande med vite i ett tillsynsärende. 

__________  
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VON § 146 Rapportering av delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 juni till 31 oktober 2017, bilaga 66 

2. Bistånd för perioden 1 till 31 oktober 2017, bilaga 730-738 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 juli till 30 september 2017, bilaga 739-

741 

4. Vuxengrupp för perioden 1 juli till 30 september 2017, bilaga 742-750 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 juli till 30 september, bilaga 751-765 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 juli till 30 september, bilaga 766-

771 

__________  
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VON § 147 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

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

- Dom i Uppsala tingsrätt daterad den 31 oktober 2017 gällande vårdnad 

__________ 


