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VON § 17 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Birgit Karlsson (MP) utses att justera protokollet. 

__________  
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VON § 18 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 19 Nyckeltal december 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Eva Larsson redovisar nyckeltal för december 2016 och januari 2017. 

Beslutsunderlag 

- Nyckeltal december 2017 

Yrkande 

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

och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 20 Ekonomisk årsrapport 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisade nettokostnader för 2017 uppgår till 302 759 tkr (tusen kronor) att 

jämföras med årsbudgeten på 302 898 tkr. Avvikelse mot budget blev 139 tkr. 

Investeringar uppgår till 1 677 tkr att jämföras med en investeringsbudget på 

3 025 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 5 februari 2018 

- Årsrapport 2017 för vård- och omsorgsnämnden 

- Protokollsutdrag VON AU § 40 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

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

och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2018/39 

VON § 21 Tilläggsbudget investeringar 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tilläggsbudget avseende investering från 2017 års budget överförd till 2018, totalt 

260 tkr (tusen kronor). 

Sammanfattning av ärendet 

De enheter som haft behov av att äska medel för tilläggsbudget har motiverat 

varför man önskar flytta med sig outnyttjade investeringsmedel från 2017 till 

2018. Totalt föreslås en tilläggsbudgetering på 260 tkr för vård- och 

omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad den 6 februari 2018 

- Bilaga ”Förslag till tilläggsbudgetering investeringar från 2017 till 2018” 

- Protokollsutdrag VON AU § 41 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudget avseende investering från 2017 

års budget överförd till 2018, totalt 260 tkr (tusen kronor). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart 

__________
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Dnr VON 2017/142 

VON § 22 Verksamhetsberättelse 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2017 och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse upprättas i samband med årsbokslut och beskriver vård- 

och omsorgsnämndens uppdrag, viktiga händelser under året samt mål- och 

resultatuppföljning enligt fastställd verksamhetsplan för 2017. 

En mer utförlig beskrivning över ekonomiskt utfall sammanställs i separat 

dokument: Årsrapport 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2018 från controller Eva Larsson 

- Verksamhetsberättelse år 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 42 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska godkänna 

verksamhetsberättelse för år 2017 och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2017/82 

VON § 23 Inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar 2018-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till inriktningsdokument 

för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner och Västra 

Götalandsregionen. 

lnriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och 

vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av 

ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som 

tecknas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje 

ungdomsmottagning i länet. Tidigare inriktningsdokument 2011–2015 ligger till 

grund för det nya förslaget.  

  

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra 

Götaland 2018–2022. 

Beslutsunderlag 

- Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

- Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2018 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 44 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska anta förslaget till 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

IFO-chef Berith Sletten 

__________
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Dnr VON 2018/17 

VON § 24 Förlängning av samverkansavtal 
ungdomsmottagning 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet med Norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden för 2018 avseende ungdomsmottagningen i Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden fattar i februari beslut om det nya 

inriktningsdokumentet som ska gälla för samtliga ungdomsmottagningar i Västra 

Götalandsregionen. 

Under 2018 kommer dialog påbörjas gällande avtal för 2019 mellan Åmåls 

kommun och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden med utgångspunkt i det nya 

inriktningsdokumentet. 

Därav föreslås att nuvarande samverkansavtal för ungdomsmottagningarna 

förlängs under 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson. 

- Beslut från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden § 195 daterat 13 december 2017 

- Samverkansavtal för ungdomsmottagning i Åmål daterat 27 januari 2015 

- Protokollsutdrag VON AU § 45 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska besluta att förlänga 

samverkansavtalet med Norra hälso-och sjukvårdsnämnden för 2018 

avseende ungdomsmottagningen i Åmål. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

__________
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Dnr VON 2018/43 

VON § 25 Samarbetsavtal försörjning 
nutritionsprodukter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta Samarbetsavtal för försörjning av 

nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med 

start 1 maj 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

En partsgemensam grupp har tagit fram ett nytt förslag till samarbetsavtal som 

ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling gällande försörjning av 

nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. 

Parterna föreslås teckna ett avtal för perioden 1 maj 2018 till 30 april 2021. Senast 

tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp 

avtalet. Säger ingen part upp avtalet förlängs det med tre år i taget. 

VästKoms styrelse har den 10 oktober beslutat att ställa sig bakom förslaget till 

”Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar 

vid blås- och tarmdysfunktion” med start 1 maj 2018 samt rekommendera 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta samarbetsavtalet. 

Fyrbodals direktion beslutade den 30 november 2017 att rekommendera 

medlemskommunerna att anta ovannämnda samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2018 från medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Anna-Karin Lindblom 

- Förslag till ”Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 

förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion” gällande från 1 maj 2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 46 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska anta ”Samarbetsavtal 

för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och 

tarmdysfunktion” med start 1 maj 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr VON 2018/40 

VON § 26 Verksamhetsberättelse 
alkoholhandläggning 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om verksamhetsberättelse 

alkoholhandläggning 2017 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har tillsammans med de övriga Dalslandskommunerna 

gemensam handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkoholdrycker 

samt tillsyn och kontroller av folköl- och tobaksförsäljning. Alkoholhandläggaren 

besvarar också remisser från Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel för 

samtliga kommuner. 

Kommunen får under februari månad varje år en redovisning över föregående års 

tillsynsarbete. Redovisningen innehåller resultat när det gäller tillsyn av 

serveringstillstånd, folkölsförsäljning, tobaksförsäljning, e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare, rökfria skolgårdar och kontrollköp hos försäljare. 

Kommunen får en redovisning över de förändringar som sker enligt respektive 

ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse Gemensam alkoholhandläggning i 

Dalslandskommunerna 2017 med bilagor daterad 11 januari 2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 37 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

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

om verksamhetsberättelse alkoholhandläggning 2017 och att lägga den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2018/42 

VON § 27 Revidering av tillsynsplan enligt 
tobakslagen, alkohollagen samt lagen om e-
cigaretter med påfyllnadsbehållare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer den reviderade tillsynsplanen att gälla 

årligen till dess behov uppstår av revidering. 

Tillsynsplanen gäller kontroller enligt alkohollagens 9 kap 2 och 3 §§, 

tobakslagen 19 a § punkterna 2 och 3, lag om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare, tillsyn rökfria skolgårdar, tillsyn receptfria läkemedel samt 

kontrollköp på försäljningsställen av ovanstående varor. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska upprätta tillsynsplaner som antingen kan vara årliga eller 

fleråriga. Upprättar man fleråriga tillsynsplaner bör dessa revideras vid behov. 

Det har under 2017 ålagts kommunen nya tillsynsobjekt som ska inarbetas i 

tillsynsplanen. Även nya beslut kommer innebära att tillsynsplanen kan 

behöva omarbetas redan hösten 2018. 

Dalslands alkohol- och tobaksenhet har som målsättning för verksamheten att 

enligt upprättad tillsynsplan genomföra tillsyn i Dalslandskommunerna över 

serveringstillstånd, folköl-, tobaks-, läkemedels- och e-cigarettsförsäljning samt 

handlägga samtliga ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter 

med tillbehörsbehållare och i fyra av fem kommuner även lag om receptfria 

läkemedel. Dessutom ska Dalslands alkohol- och tobaksenhet vara remissinstans 

enligt lagen om värdeautomatspel. 

Beslutsunderlag 

- Ny tillsynsplan flerårig Åmål daterad 25 januari 2018 från alkoholhandläggare 

Yvonne Pettersson 

- Protokollsutdrag VON AU § 38 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

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

reviderade tillsynsplanen att gälla årligen till dess behov uppstår av revidering. 

Tillsynsplanen gäller kontroller enligt alkohollagens 9 kap 2 och 3 §§, 

tobakslagen 19 a § punkterna 2 och 3, lag om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare, tillsyn rökfria skolgårdar, tillsyn receptfria läkemedel samt 

kontrollköp på försäljningsställen av ovanstående varor. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2018/41 

VON § 28 Taxor enligt tobakslagen, 
alkohollagen samt lagen om e-cigaretter med 
påfyllnadsbehållare 2018 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 

2018 utifrån alkohol- och tobakslagen enligt alkoholhandläggarens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har tillsammans med övriga Dalslandskommuner gemensam 

handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkoholdrycker samt tillsyn och 

kontroller av folköl- och tobaksförsäljning. Alkoholhandläggaren besvarar också 

remisser från Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel för samtliga 

kommuner. 

Under 2017 har tillkommit tillsyn och handläggning av lag om e-cigarretter och 

dess påfyllnadsbehållare. Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson föreslår därför 

en komplettering i taxorna för tillsyn enligt lagen om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2018 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Bilaga taxor 2018 Åmåls kommun 

- Taxor enligt alkohollagen 2017 

- Protokollsutdrag VON AU § 39 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2018 utifrån alkohol- och tobakslagen 

enligt alkoholhandläggarens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2017/95 

VON § 29 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS för kvartal 4, 2017 och överlämnar rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunrevision. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott, ska socialtjänsten rapportera 

detta kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Innehållet i 

rapporten ska även lämnas kvartalsvis till kommunfullmäktige och 

kommunrevision. 

För kvartal 4, 2017 fanns tolv beslut att rapportera, åtta gällande SoL äldreomsorg 

och fyra inom LSS. Fyra av SoL-besluten hade verkställts vid tiden för 

rapporteringen, i två andra fall har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Avseende LSS-beslut, har i tre av fallen den enskilde tackat nej till erbjudande 

och i ett fall handlar det om resursbrist. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 2 februari 

2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 43 daterat 8 februari 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska besluta att notera 

rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2017 och 

överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunrevision. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-02-22  17 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 30 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson meddelar att rekrytering pågår gällande 

vakans inom Rehab. 

Vidare informerar Jan-Erik Samuelsson om att hans förordnade som tf 

förvaltningschef för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har förlängts 

till och med 31 maj 2018. 

Ewa Arvidsson (S) föreslår med anledning av nämndens målarbete att nästa 

nämndsammanträde den 29 mars ska förlängas med 2 timmar och avslutas 14.00. 

Nämnden noterar tiden. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-02-22  18 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 31 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 31 januari 2018, bilaga 819-828 

2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 januari 2018, bilaga 829 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska godkänna 

rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-02-22  19 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 32 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 22 januari 2018 gällande vård 

enligt LVU 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 26 januari 2018 gällande 

avskrivning av LVU-ärende 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 31 januari 2018 gällande 

bistånd enligt socialtjänsten 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 2 februari 2018 i LVU-ärende 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 8 februari 2018 gällande vård 

enligt LVU 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 12 februari 2018 gällande vård 

enligt LVU 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 13 februari 2018 gällande 

avskrivning av biståndsärende 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska godkänna 

rapporteringen av domar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

__________ 


