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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 148 - 158 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-12-14 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–12:00 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande, §§ 148-154 

Barbro Spjuth (M), 2:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Anelia Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L) 

Inger Herfindal (KD) 
  
Tjänstgörande ersättare Anette Andersson (S), ersätter Christina Wallin (V) §§ 153-158 

Peter Olsson (V), ersätter Christina Wallin (V) §§ 148-152 

Kristine Geimure (S), ersätter Birgit Karlsson (MP) §§ 155-158 
  
Ersättare Christer Örtegren (S) 

Kurt Svensson (C) 

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

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller, §§ 148-151 

Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare, § 151 

Anna-Lena Nyström, verksamhetshandledare LSS, § 155 

Helena Höög Halvorsen, deltagare, § 155 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 148 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 149 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationsärendet brukarundersökning äldreomsorgen stryks från dagens ärendelista, 

som därmed fastställs. 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 150 Ekonomisk månadsuppföljning 
november 2017 

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 november månad på -1 350 

tusen kronor (tkr). Största delen av underskottet orsakas av höga kostnader för 

institutionsvård avseende missbruksvård samt ökad vårdtyngd för boende inom LSS. 

Ersättningen från staten för de ensamkommade flyktingbarnen minskas från 1 juli och 

det kommer även påverka resultatet negativt med ca 3 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 november 2017 

- Nyckeltal 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 2014/105 

VON § 151 Heltidsprojektets övergång till heltid 
som norm 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar införande av heltid som norm inom vård- och 

omsorgsförvaltningen under 2018. 

Preliminär kostnad för införande av heltid inom vård- och omsorgsförvaltningen 

grundad på utfall i projektet beräknas till cirka 4.6 miljoner kronor. Den ökade 

kostnaden ska hanteras i budgetarbetet inför 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen avser att införa heltid som norm för tillsvidareanställd 

personal inom Kommunals avtalsområde med 37 timmar per vecka respektive 36,33 

timmar per vecka. Förvaltningen avser att under 2018 utreda möjligheterna för att 

arbetstagare med schemalagd 40-timmars arbetsvecka ska kunna erbjudas 

heltidsanställning, vilken kan komma att inkludera omvårdnadsarbete. Utredningen 

kommer även att omfatta personliga assistenter. 

Inför heltidsinförande kommer de centrala riktlinjerna som gällt i heltidsprojektet att 

revideras. Riktlinjer för schemaläggning inom LSS och äldreomsorg är framtagna.  

Införande av heltid som norm sker successivt under 2018 enligt en tidsplan fastställd i 

verksamheten. 

Utvärderingen av Heltidsprojektet har visat på ökade kostnader. I 2018 års budget finns 

inga medel avsatta för de ökade kostnader som uppstår i samband med 

heltidsinförandet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från projektledare Pia Carlsson daterad 17 november 2017 

- Slutrapport: Heltidsprojektet - rätt till heltid, möjlighet till deltid 

- Bilaga 1 Tidsplan Äldreomsorg för införande av ”Heltid som norm” 

- Bilaga 2 Resultatredovisning medarbetarutvärdering heltidsprojektet 

- Protokollsutdrag VON AU § 247 

Yrkande 

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

införande av heltid som norm inom vård- och omsorgsförvaltningen under 2018 och 

att kostnaden ska hanteras i budgetarbetet inför 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

detta. 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2015/85 

VON § 152 Revidering förfrågningsunderlag LOV 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderat förfrågningsunderlag för 

utförande av service och/eller omvårdnadsinsatser samt delegerade sjukvårdsinsatser 

inom ramen för ”Fritt val av utförare i hemtjänsten” i Åmåls kommun. 

Beslutet ersätter tidigare beslut från vård- och omsorgsnämnden VON § 171, 2015-09-

24. 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 8 februari 2010 infördes ”Fritt val av utförare i hemtjänsten” i Åmåls 

kommun enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att 

leverantörer har möjlighet att från och med att kommunens annons publicerats ansöka 

om att få utföra hemtjänst inom kommunen. 

Åmåls kommun har för närvarande ett avtal med Samhall AB som utför serviceinsatser 

upp till ett fastställt kapacitetstak. 

Insatserna inom hemtjänsten delas upp i service och omvårdnadsinsatser. Utföraren ska 

kunna påbörja insatserna gällande personlig omvårdnad inom ett dygn och 

serviceinsatser inom 14 dagar. I brådskande ärenden ska insatser gällande personlig 

omvårdnad kunna påbörjas omgående. 

Förfrågningsunderlaget redogör för vård- och omsorgsnämndens bestämmelser kring 

utförares åtagande att utföra hemtjänst i form av omvårdnad och serviceinsatser i 

hemtjänsten enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Utföraren ska godkänna förfrågningsunderlagets intentioner (kravspecifikationen) samt 

de ska krav som i förfrågningsunderlaget anges för respektive kategori av insats. 

Kraven ska vara uppfyllda under hela kontraktstiden. Utföraren ska även ta emot de 

beställningar som ges av beställaren för de tjänster som godkännandet gäller inom 

ramen för eventuellt ansökt kapacitetstak. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2017 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Dokument Förfrågningsunderlag LOV reviderat november 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 245 

Yrkande 

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

reviderat förfrågningsunderlag för utförande av service och/eller omvårdnadsinsatser 

samt delegerade sjukvårdsinsatser inom ramen för ”Fritt val av utförare i hemtjänsten” i 

Åmåls kommun. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/159 

VON § 153 Avtal om vårdsamverkan Fyrbodal 
2018-2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner Samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 

2018-2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt samverkansavtal är framtaget för 2018-2019 gällande Vårdsamverkan 

Fyrbodal. Det nya avtalet ersätter tidigare avtal som gällt från 2012. Målgruppen för 

vårdsamverkan är de individer och grupper i befolkningen som samtidigt och 

samordnat har behov av hälsofrämjande/förebyggande- vård, stöd och omsorgsinsatser 

från både kommun och region. Främst personer med sammansatta behov av vård och 

omsorg, barn och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt 

information och kommunikation mellan vårdgivare. 

I det nya avtalet ingår även ett utökat uppdrag för vårdsamverkan gällande insatser för 

barn och unga. 

Finansiering för avtalet avser de gemensamma kostnaderna på övergripande 

Fyrbodalnivå såsom kansli och administration. 

Verksamhetens totala driftsbudget under år 2018 är 3 440 000 kronor. NU-sjukvården 

finansierar 18 %, Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 32 % och kommunerna 

gemensamt 50 %. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson uppmärksammar arbetsutskottet att 

kostnadsfördelningen har räknats utifrån fel antal invånare i Åmåls kommun, vilket han 

har informerat Vårdsamverkan Fyrbodal om. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Missiv samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2018-2019. 

- Avtal om Vårdsamverkan Fyrbodal. 

- Bilaga till avtal Vårdsamverkan 

- Protokollsutdrag VON AU § 246 

Yrkande 

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

godkänna Samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2018-2019, under förutsättning 

att omfördelningen rättas till utifrån rätt antal invånare för Åmåls kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

detta. 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Avdelningschef Marco Niemelä 

__________
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Dnr VON 2017/126 

VON § 154 Samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom överenskommelse med 

tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter 

utskrivning har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen gäller från och med 

den 1 januari 2018 och till och med den 24 september 2018.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar vidare att ställa sig bakom förslag till reglering av 

betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen från 

och med den 1 januari 2018 och till och med den 24 september 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att 

träda i kraft den 1 januari 2018. 

Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i 

alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från 

kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och 

sjukvård. I den nya processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid 

inskrivning. Öppenvårdens fasta vårdkontakt har tidigt en central roll i planeringen, 

kraven på slutenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård 

förtydligas, och kommunen behöver ta hem den enskilde när hen är utskrivningsklar 

och nödvändig information finns. Det är stort fokus på samordning mellan 

verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in- och ut i sluten hälso- och 

sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt. 

I den föreslagna överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och rutiner för 

kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med den 24 september 2018. 

Överenskommelse och riktlinje föreslås också gälla till och med den 24 september 

2018. Dialog kring hur betalansvaret ska regleras efter det pågår. Förslag på 

överenskommelse och betalansvarsmodell för perioden 25 september 2018 till och med 

31 december 2020 kommer att beslutas under våren 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2017 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Förslag Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 

daterat 14 november 2017 

- Förslag överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård daterat 14 november 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 248 
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Yrkande 

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

överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen 

för personer som efter utskrivning har behov av samordnade insatser. 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 och till och med den 24 

september 2018.  

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

till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen från och med den 1 januari 2018 och till och med den 24 

september 2018.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

detta. 

__________  
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VON § 155 Information: Anhörigstöd inom 
funktionshinder 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för en bra presentation och lägger informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsledare Anna-Lena Nyström och förälder Helena Höög Halvorsen, som har 

deltagit i projektet, presenterar pilotprojektet inom anhörigstöd När jag inte längre är 

med -förberedelser och funderingar inför framtiden. 

Projektet genomförs som en studiecirkel för föräldrar till vuxna barn med 

funktionsnedsättning. Dessa föräldrar funderar kanske på vem som ska ta över de 

uppgifter som de gör idag eller hur deras kunskap och erfarenheter om deras barn 

ska föras vidare. 

Samtal, diskussion och reflektion har varit centrala begrepp i studiecirkeln. Vilken typ 

av funktionshinder barnet har är inte det primära utan det är föräldraskapet. Gruppen 

träffas en gång per vecka i nio veckor, det är deltagarna som själva formar 

innehållet. Levnadsberättelse, stöd från samhället, familjejuridik, nätverk och relationer 

samt kommunikation och förhållningssätt är teman som har tagits upp i gruppen. 

Utvärderingen av pilotprojektet har visat att alla deltagarna var mycket nöjda och att 

både de och projektledarna har fått ut mycket av projektet. Ambitionen är nu att 

fortsätta med konceptet md nya deltagare. 

__________  
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VON § 156 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Behandlingsgruppen/Ungvux har tilldelats Åmåls kommuns arbetsmiljöpris 2017. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson meddelar att norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden har beviljat 400 000 kronor i folkhälsomedel till Åmåls kommun för 

att starta upp en samordnad och samlokaliserad ungdomsmottagning och 

ungdomscentral. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar vidare om ett personalärende inom 

hemvården. 

__________  
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VON § 157 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Bistånd för perioden 1 till 30 november 2017, bilaga 772-782 

2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 oktober 2017, bilaga 783 

3. Vuxengrupp för perioden 1 oktober till 30 november 2017, bilaga 784-787 

4. Barn och familj 0-20 för perioden 1 oktober till 30 november 2017, bilaga 788-794 

5. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 oktober till 30 november 2017, bilaga 

795-797 

__________  
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VON § 158 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 20 november 2017 gällande 

äktenskapsskillnad 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 24 november 2017 gällande vårdnad 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 29 november 2017 gällande vårdnad och 

umgänge 

- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterat 29 november 2017 om att inte meddela 

prövningstillstånd i bostadsanpassningsärende 

- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterat 6 december 2017 om att inte meddela 

prövningstillstånd i ärende om ledsagarservice 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 11 december 2017 gällande vård 

enligt LVU 

__________ 


