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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 45 - 59 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Birgit Karlsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-04-26 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–11:45 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 

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 Peter Olsson (V) 
  
Ersättare Christer Örtegren (S) 

Klara Sundkvist (M), §§ 45-48 

Peter Stenberg (L) 
  
Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller, §§ 45-52 

Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare, §§ 54-55, deltar via videosamtal 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 45 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Birgit Karlsson (MP) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

VON § 46 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande tillägg: 

- Ombudgetering avseende medel avsatta till ekonomiskt stöd för RIA/Hela 

människan. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 47 Ekonomisk månadsuppföljning mars 
2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter mars månad på 

budget i balans, det vill säga ingen avvikelse jämfört med budget. 

De främsta osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet under 2018 är införandet av heltid 

som norm inom förvaltningen. 

Diskussion förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos mars 2018 

- Nyckeltal mars 2018 

Yrkande 

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

förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2018/71 

VON § 48 Driftbudget 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2019, 

uppgående till 315 079 000 kronor, vilket motsvarar budgetutskottets preliminära 

budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till driftbudget för år 2019 

i enlighet med budgetutskottets preliminära budgetram. 

Den föreslagna budgeten för 2019 med ökad ram för att finansiera redan befintlig 

kostnad för minskat statsbidrag och införande av heltid som norm innebär ett 

fortsatt arbete med att rationalisera och effektivisera verksamheten. Det kan 

komma att krävas politiska beslut som kan gälla både volym samt 

ambitionsnivåer och som kan påverka kvaliteten. 

Se bilaga skrivelse ” Driftbudget 2019 vård- och omsorgsförvaltningen”. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2018 från controller Eva Larsson. 

- Driftbudget 2019 Vård- och omsorgsnämnden. 

Yrkande 

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

driftbudget för år 2019, uppgående till 315 079 000 kronor, vilket motsvarar 

budgetutskottets preliminära budgetram. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart. 

__________
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Dnr VON 2018/74 

VON § 49 Investeringskalkyl 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande investeringskalkyl för år 2019:  

- Inventarier demenscentrum 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens investeringspolicy ska varje investeringsprojekt som syftar till 

ett bättre resursutnyttjande och vars budgeterade totalutgift överstiger tio 

prisbasbelopp en beräkning/kalkyl (investeringskalkyl) tas fram vilken ska 

redovisas till respektive styrelse/nämnd. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en investeringskalkyl för 

investering överstigande tio prisbasbelopp 2019 enligt bilaga ”inventarier 

demenscentrum”. Av investeringskalkylen framgår vilka ekonomisk 

konsekvenser investeringarna får i den löpande driftbudgeten mellan åren 2020 -

2023. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2018 från controller Eva Larsson. 

- Investeringskalkyl ”Inventarier demenscentrum”. 

  

Yrkande 

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

investeringskalkyl för år 2019 gällande inventarier demenscentrum. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart 

__________
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Dnr VON 2018/72 

VON § 50 Investeringsbudget 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens förslag 

till investeringsbudget för år 2019, uppgående till 3 255 000 kronor (vilket 

motsvarar budgetutskottets preliminära budgetram) samt investeringsplan för åren 

2020 - 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska en budget för nästa kalenderår samt en 

plan för ekonomin upprättas varje år. 

Inför beslutet ska styrelse/nämnd genomföra MBL § 19-information och MBL § 

11-förhandling. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. En investeringskalkyl har upprättats. 

Uppföljning/slutredovisning ska ske året efter då investeringen genomförts. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till investeringsbudget 

2019 samt investeringsplan för åren 2020-2022. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2018 från controller Eva Larsson. 

- Investeringsbudget 2019. 

Yrkande 

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

omsorgsförvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2019, uppgående till 

3 255 000 kronor (vilket motsvarar budgetutskottets preliminära budgetram) samt 

investeringsplan för åren 2020 - 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

  

  

Paragrafen justeras omedelbart. 

__________
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Dnr VON 2018/70 

VON § 51 Verksamhetsplan 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål för 

år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för år 

2019. Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap § 6) ska budget även innehålla en 

plan för verksamheten. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018 från controller Eva Larsson. 

- Verksamhetsplan 2019. 

Yrkande 

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

omsorgsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål för år 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

 

 

 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

__________
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Dnr VON 2018/79 

VON § 52 Ombudgetering avseende medel 
avsatta till ekonomiskt stöd för RIA/Hela 
Människan 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen om att avsatta medel för 

Hela Människan/RIA överförs till vård- och omsorgsnämnden, individ- och 

familjeomsorgen (ansvar 718). Beloppet är 400 000 kronor och är en 

budgetramsförstärkning. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett protokollsutdrag från Hela Människan/RIA som inkom till kommunen den 19 

januari 2018 framgår det att Hela Människan/RIA inte kommer att äska om anslag 

till verksamheten och att de troligen kommer att upphöra efter den 30 juni 2018. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) vill att medel flyttas från 

kommunstyrelseförvaltningen, ansvar 2103 vht 1024 (bidrag till föreningar) till 

vård- och omsorgsnämnden, ansvar 718 (individ- och familjeomsorg). IFO 

ansvarar för att starta en verksamhet som motsvarar RIA:s tidigare verksamhet. 

När besökare till RIA-verksamheten fick kännedom om att verksamheten skulle 

upphöra kontaktade de boendestödjare inom socialpsykiatrin, IFO. Anledningen 

till kontakten var en önskan om att boendestödjarna skulle överta verksamheten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2018 från avdelningschef IFO Berith 

Sletten. 

Yrkande 

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

kommunstyrelsen om att avsatta medel för Hela Människan/RIA överförs till 

vård- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgen (ansvar 718). Beloppet 

är 400 000 kronor och är en budgetramsförstärkning. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Kommunstyrelsen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-04-26  10 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VON 2018/77 

VON § 53 Förenklad ansökan 2018 Samhall AB 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Samhall AB i enlighet med upprättat 

avtal behåller sitt godkännande som leverantör av hemtjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhall AB har i avtal med Åmåls kommun, vård- och omsorgsnämnden, den 25 

mars 2011 åtagit sig att utföra insatser enligt socialtjänstlagen, SoL som är 

beslutade av kommunens biståndshandläggare och som avser serviceinsatser. 

Avtalet med Samhall har förlängts årligen i samband med beslut av vård- och 

omsorgsnämnden. För att behålla godkännandet krävs att vård- och 

omsorgsnämnden årligen godkänner Samhall AB som leverantör av hemtjänst. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2018 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

- Förenklad ansökan inkommen den 19 mars 2918 från Samhall AB. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att Samhall AB i 

enlighet med upprättat avtal behåller sitt godkännande som leverantör av 

hemtjänst 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Samhall AB, Michael Henriksson, Box 319, 662 27 Åmål 

__________
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Dnr VON 2018/75 

VON § 54 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Harrys 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Restaurangbolaget i Åmål AB stadigvarande 

tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till 

allmänheten i Harrys, Hamngatan 5, Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Servering får ske fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag året runt mellan 

kl. 11.00–02.00. Övriga dagar gäller serveringstiden kl. 11.00–01.00 enligt 8 kap 

2 § Alkohollagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Restaurangbolaget i 

Åmål AB, orgnr 559146–1636 den 6 mars 2018. Ansökan har kompletterats under 

handläggningens gång och är nu komplett. Företaget har funnits under annat 

namn tidigare men har nu omändrats att heta Harrys Åmål. Det har inte 

framkommit några oegentligheter runt sökande eller det tänkta serveringsstället. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2018 från handläggare Jeanette Krafft. 

Yrkande 

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

Restaurangbolaget i Åmål AB stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, 

annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Harrys, Hamngatan 5, 

Åmål enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Servering får ske fredag, lördag, dag före 

helgdag samt helgdag året runt mellan kl. 11.00–02.00. Övriga dagar gäller 

serveringstiden kl. 11.00–01.00 enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

- Handläggare Jeanette Krafft 

__________
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Dnr VON 2018/78 

VON § 55 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd, Åmåls stadshotell 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Ardilla AB, orgnr 559152-0217, 

stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen 

(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker inom 

Åmåls Stadshotells lokaler, samt uteservering. 

Serveringstillståndet ska gälla året runt mellan kl 11.00–01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Ardilla AB har ansökt om serveringstillstånd för allmänheten enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid 

ovan rubricerade serveringsställen. Serveringstillståndet är avsett att gälla i Åmåls 

Stadshotell året runt mellan kl 11-01. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Ardilla AB, 

orgnr 559152-0217, stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten enligt 8 kap 

2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-

drycker inom Åmåls Stadshotells lokaler, samt uteservering. Serveringstillståndet 

ska gälla året runt mellan kl 11.00–01.00. 

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 2018/33 

VON § 56 Lex Sarah - LSS gruppbostad, 180111 

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 inkommit den 12 januari 2018 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 inkommen 12 januari 2018. 

- Lex Sarah-utredning daterad 26 februari. 

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 beslutar 

enligt detta. 

__________  
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VON § 57 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson framför information från förvaltningen: 

- En ny broschyr om sekretess och tystnadsplikt som delas ut till anställda inom 

förvaltningen. 

- Norra hälso- och sjukvårdsnämnden håller sitt ordinarie möte den 26 april 2018 i 

Åmål. 

- Läkarmedverkan med Balderkliniken fungerar just nu bra. 

- Alla tjänster är nu tillsatta på enheten kommunrehab. 

- Arbete pågår om digitalisering inom förvaltningen, bland annat med 

framtagandet av en handlingsplan. 

__________  
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VON § 58 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 mars 2018, bilaga 852-863 

2. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 mars 2018, bilaga 864-865 

  

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. 

__________  
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VON § 59 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad den 4 april 2018 gällande vård 

enligt LVU. 

- Dom från Kammarrätten i Göteborg daterad den 5 april 2018 gällande vård 

enligt LVU. 

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. 

__________ 


