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VON § 1 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Cecilia Gustafsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 2 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagens ärendelista. 

__________
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Dnr VON 2017/197 

VON § 3 Attestpliktiga 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden informeras om förvaltningens attestregister per den 1 

januari 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018 från controller Eva Larsson 

- Bilaga attestregister 2018, vård- och omsorgsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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VON § 4 Ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag BF 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1§ OSL *** 

__________
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Dnr VON 2017/33 

VON § 5 Avtal om samverkande sjukvård i 
Åmåls kommun 2018-2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna avtal om samverkande 

sjukvård mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls kommun för 

2018-2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet avser insatser inom den samverkande sjukvården i Åmåls kommun. I den 

Samverkande sjukvården ingår kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, 

1177/Vårdguiden, ambulanssjukvården, MÄVA och övrig länssjukvård. Det 

gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan i sjukvården, för att 

skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga 

resurser på bästa sätt. 

Åtagandet avser full medverkan i en utökad samverkan enligt det koncept som 

utvecklas i Fyrbodal. Kommunens åtagande i samverkande sjukvård innehåller 

följande delar: 

- Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan få uppdrag att utföra 

tillfälliga insatser hos kommuninvånare (≥ 18 år) som inte har kommunal hälso- 

och sjukvård på uppdrag av 1177/Vårdguiden, MÄVA, ambulanssjukvården, 

hemtjänst eller vårdcentral 

- IVPA (I Väntan På Ambulans). Om SOS-Alarm bedömer att vänteperioden till 

närmast tillgängliga ambulans blir betydande, kan sjuksköterska från kommunen 

larmas ut samtidigt som ambulansen för att snabbare kunna ge vård. 

Sjuksköterska från kommunen får, efter särskild utbildning, utföra medicinsk 

behandling vid IVPA uppdrag (övrigt som gäller IVPA se bilaga 1) 

- Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan ge assistansuppdrag till 

ambulanssjukvården genom att ta direktkontakt för hjälp med bedömning och 

åtgärd i hemmet. Ambulanssjukvården kan, på samma sätt, ge assistansuppdrag 

till sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 januari från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Avtal om samverkande sjukvård i Åmåls kommun 2018-2019 

- Protokollsutdrag VON AU § 20 daterat 18 januari 2018 

Yrkande 

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

samverkande sjukvård mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Åmåls 

kommun för 2018-2019. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom                                  

Avdelningschef hemsjukvård Tina Kall och David Engkvist 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Ben Norman 

__________
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Dnr VON 2017/182 

VON § 6 Utredning om serveringstillstånd 
restaurang Hörnan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beslutar att bevilja Restaurangen i 

Åmål AB, organisationsnummer 559015-6062, stadigvarande serveringstillstånd 

enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Alkoholhandläggaren Yvonne Pettersson föredrar ärendet för nämnden. 

Restaurangen i Åmål AB har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, 

spritdrycker och AJA-drycker vid Restaurang Hörnan, Åmål. Dalslands alkohol- 

och tobaksenhet har på nedan angivna skäl fått anledning att utreda huruvida 

serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen 

(2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, varning eller 

återkallelse av tillstånd är aktuell. 

Nye ägaren och bolagsmannen XXXX har tidigare inte kunnat styrka att han är 

utan vandel. Polisens yttrande väger tungt när det gäller serveringstillstånd och i 

det här fallet var sökande föremål för en brottsutredning av den karaktär som inte 

är förenlig med de krav som ställs på tillståndshavare av serveringstillstånd. Det 

finns också andra omständigheter då polis gjort tillsyn på restaurangen och det 

visat sig finnas oegentligheter utifrån alkohollagen. 

Det har emellertid inkommit en skrivelse från Åklagarmyndigheten som visar att 

XXXX blivit frikänd från alla misstankar när det gäller brottet, vilket innebär att 

han ska ses som lämplig i alkohollagens mening att driva verksamheten i 

Restaurang Hörnan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 18 december 2017 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Restaurangen i 

Åmål AB, organisationsnummer 559015-6062, stadigvarande serveringstillstånd 

enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen. 

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 2018/15 

VON § 7 Information: verksamhetsplan LSS 
2018-2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen om verksamhetsplan 2018-

2019 gällande LSS-team Dalsland och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

2002 startade en gemensam samverkan för LSS-handläggningen mellan de fem 

Dalslands kommuner. Sedan några år tillbaka samverkar fyra av de tidigare fem 

kommunerna med ett gemensamt LSS-team. De aktuella kommunerna är Åmål, 

Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed. Kommunerna har avtalat om ett gemensamt 

handläggarteam. 

Verksamhetsplan för 2018-2019 har upprättats och redovisas till samverkande 

kommunernas ansvariga nämnder för information. Verksamhetsplanen innehåller 

en beskrivning av gällande avtal (nytt avtal upprättat för 2018-

2019), verksamhetens organisation, utveckling och mål, omvärldshändelse av 

betydelse, planerad utbildning och handledning samt budget och ekonomiska 

förutsättningar. 

En verksamhetsberättelse kommer att årligen upprättas i januari för föregående år. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2018 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Verksamhetsplan LSS-team Dalsland 2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 13, daterat 18 januari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen 

om verksamhetsplan 2018-2019 gällande LSS-team Dalsland och lägga den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2018/16 

VON § 8 Information: verksamhetsberättelse 
2017 LSS-teamet Dalsland 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen i verksamhetsberättelse 

2017 gällande LSS-team Dalsland och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

2002 startade en gemensam samverkan för LSS-handläggningen mellan de fem 

Dalslands kommunerna. Sedan några år tillbaka samverkar fyra av de tidigare fem 

kommunerna med ett gemensamt LSS-team. De aktuella kommunerna är Åmål, 

Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed. 

Det senast undertecknade avtalet mellan kommunerna gäller perioden 2018-01-

01-2019-12-31 med förlängning två år i taget. En verksamhetsplan är upprättad 

för 2018-2019. 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redovisar verksamhetsberättelsen 

2017 för LSS-teamet Dalsland. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2018 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Verksamhetsberättelse 2017 LSS-teamet Dalsland 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen 

i verksamhetsberättelse 2017 gällande LSS-team Dalsland och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2018/14 

VON § 9 Avtal om handläggarteam LSS 2018-
2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta avtal för handläggarteam LSS, 

avtalet gäller från 1 januari 2018 till och med 31 december 2019 och förlängs 

därefter två år i taget. 

Sammanfattning av ärendet 

2002 startade en gemensam samverkan för LSS-handläggningen mellan de fem 

Dalslands kommuner. Sedan några år tillbaka samverkar fyra av de tidigare fem 

kommunerna med ett gemensamt LSS-team. 

Det nuvarande avtalet upprättades 2013 och omfattar kommunerna Åmål, 

Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed. Ett nytt avtalsförslag är upprättat som gäller 

från 1 januari 2018 till 31 december 2019 och förlängs därefter med två år i taget. 

Det nya avtalet ska godkännas och antas av respektive nämnd. Varje kommun 

betalar en årlig procentuell kostnad utifrån befolkningsunderlag och insatser. En 

justering baserad på bland annat nyttjandegrad sker årligen. 

Åmåls kommun ansvarar för arbetsledning, kompetensutveckling och 

administration för handläggarteamet. Åmål är huvudman för verksamheten och 

arbetsgivare för den anställda personalen. 

Ett gemensamt ansvar för samtliga kommuner som ingått avtalet är: 

• Att samverka för att utveckla verksamheten. 

• Årligen utvärdera verksamheten/verksamhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2018 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Avtal handläggarteam LSS 2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 15, daterat 18 januari 2018 

Yrkande 

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

handläggarteam LSS, avtalet gäller från 1 januari 2018 till och med 31 december 

2019 och förlängs därefter två år i taget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/172 

VON § 10 Lex Sarah - LSS Västra åsen vägen 3 

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 22 september 2017 gällande en händelse 

inom LSS-verksamhetsområde. 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 22 september 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 7 november 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 26, daterat 18 januari 2018 

Yrkande 

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

och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2018/31 

VON § 11 Rekommendation Kvalitet i särskilt 
boende för äldre nattetid 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende- rekommendation för arbete med 

ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2016-12-15”. 

Sammanfattning av ärendet 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt boenden för äldre har 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen 

Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 

rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende- Rekommendation för arbete med 

ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2016-12-15”. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2017 från avdelningschef Marco Niemelä 

- Kvalitet i särskilt boende- Rekommendation för arbete med ökad kvalitet 

nattetid i särskilt boende för äldre 

- Meddelande från styrelsen Nr 3/2017- Kvalitet i särskilt boende, daterat 20 

januari 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 23, daterat 18 januari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson yrkar att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att anta rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende- rekommendation för 

arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2016-12-15”. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2017/198 

VON § 12 Lex Sarah, Illern 2D 2017-12-12 

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 12 december 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 12 december 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 28 december 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 25, daterat 18 januari 2018 

Yrkande 

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

och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________  
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VON § 13 Brukarundersökning äldreomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av 

äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.  

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och 

omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter 

och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de 

äldre. 

Avdelningschef för äldreomsorgen Marco Niemelä presenterar 

enkätsresultatet för hemtjänsten respektive särskilt boenden för 2017. 

Beslutsunderlag 

- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017, resultat för Åmål, Särskilt boende 

- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017, resultat för Åmål, Hemtjänst 

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 nämnden har beslutat 

enligt detta. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-25  17 (19) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 14 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Cecilia Gustafsson (S) informerar om RIA Åmål och dess verksamhet för 

kommande året. 

- Nämnden informeras om arvoden till förtroendevalda för 2018 enligt 

kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2018. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson redogör för nuläget på vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-25  18 (19) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 15 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 till 31 december 2017, bilaga 67 

2. Bistånd för perioden 1 till 31 december 2017, bilaga 798-808 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 november till 31 december 2017, bilaga 

809-812 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 december 2017, bilaga 813 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 december 2017, bilaga 814-816 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 31 december 2017, bilaga 817 

7. Barn- och familjeteamet för perioden 1 till 31 december 2017, bilaga 818 

Yrkande 

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

rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-25  19 (19) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 16 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 5 december 2017 gällande trafikbrott 

och narkotikabrott 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad den 14 december 2017 gällande 

fastställande av faderskap 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterat 19 december 2017 om avslag av 

överklagan i LVU-ärende 

- Dom från Förvaltningsrätt i Göteborg daterad 11 januari 2018 gällande bistånd 

enligt socialtjänsten 

Yrkande 

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

rapporteringen av domar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

__________ 


