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VON § 33 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 34 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 35 Ekonomisk uppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter februari månad på budget i 

balans, det vill säga ingen avvikelse jämfört med budget. 

Diskussion förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos februari 2018 

- Nyckeltal februari 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 2018/62 

VON § 36 Omdisponering investeringsmedel 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till omdisponering av 

investeringsmedel inom ram 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Ombyggnad av Ekbacken till demenscentrum startar under senhösten 2018 och 

investeringar kommer inte att kunna ske i någon större utsträckning 2018, därför är det 

möjligt att omdisponera 500 tusen kronor (tkr) från denna budget under 2018. 

IT-enheten planerar reinvesteringar till kommunens samtliga förvaltningar och behovet 

för 2018 för vård- och omsorgsförvaltingen uppgår till 400 tkr. 

Adolfsbergs särskilda boende har ett behov av att installera så kallade hotellås på 

demensavdelningen, kostnad 100 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Eva Larsson daterad 13 mars 2018 

Yrkande 

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

omdisponering av investeringsmedel inom ram 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2018/58 

VON § 37 Internkontrollplan 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för år 2018. Följande 

processer/rutiner ska följas upp: 

- Läkemedelsgenomgång 

- Följsamhet rutin egna medel 

- Övervägande fortsatt vård av barn och unga 6 kap. 7b § socialtjänstlagen, SoL 

- Samtycke till informationsöverföring/registrering enligt fastställd rutin inom hälso-

sjukvård. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett av verktygen som finns för att styra verksamheten, ekonomin, 

säkerställa att lagar och regler efterföljs samt mäta måluppfyllelse. Regler för intern 

kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens ”reglemente intern kontroll”. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2018 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Internkontrollplan 2018 

Yrkande 

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

internkontrollplan för år 2018 enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr VON 2018/54 

VON § 38 Tilldelningsmodell trygghetsboende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå styrelsen vid Åmåls 

kommunfastigheter AB att tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen utarbeta 

ett förslag på en tilldelningsmodell gällande lägenhetserbjudanden till kommunens 

trygghetsboende.   

Sammanfattning av ärendet 

Vid något tillfälle per år aktualiseras ett behov av ny bostad för till exempel brukare 

som vistas på korttidsboende efter en sjukhusvistelse. Brukaren kan av olika 

anledningar inte flytta till den egna bostaden (lägenhet eller villa) vilket föranleder en 

stor svårighet i hur bostadsfrågan ska lösas framledes. De lösningar som då aktualiseras 

blir mycket kostsamma för kommunen som exempelvis en förlängd vistelse på 

korttidsboende vilket direkt påverkar andra brukares behov av kortidsplats då platsbrist 

kan bli följden. 

Den målgrupp som skulle vara aktuell och skulle omfattas av någon form av 

tilldelningsmodell är mycket begränsad idag. 

Genom en tilldelningsmodell i det fall där det skulle vara aktuellt skulle möjligheten att 

trygga boendesituationen för brukaren säkras genom tillgång till ett ”Trygghetsboende” 

via Åmåls kommunfastigheter AB, ÅKAB. En tilldelningsmodell innebär inte att den 

enskilde fråntas det egna ansvaret att sörja för sin boendesituation. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2018 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

Yrkande 

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

omsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta tillsammans med styrelsen vid Åmåls 

kommunfastigheter AB ett förslag på en tilldelningsmodell gällande 

lägenhetserbjudanden till kommunens trygghetsboende. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

- Styrelsen Åmåls kommunfastigheter AB 

- Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2018/59 

VON § 39 Revidering delegationsordning 
avseende Tobakslagen samt Lag om e-cigaretter 
med påfyllnadsbehållare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslag till revidering av 

delegationsordning enligt alkoholhandläggarens förslag. Delegeringen avser beslut 

utifrån Tobakslagen och Lag om e-cigaretter med påfyllnadshållare. 

Genom beslutet upphävs vård- och omsorgsnämndens tidigare beslut om delegation 

utifrån dessa lagar. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade under sommaren 2017 att uppdra åt samordnad 

alkoholhandläggning i Dalsland att arbeta fram förslag på uppdaterade riktlinjer, 

tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av ny lag om e-cigaretter. 

Föreligger förslag till reviderad delegationsordning. När det gäller Tobakslagen avser 

revideringen beslut om förbud mot försäljning eller meddela varning. Vidare kommer 

omhändertagande av tobaksvara samt återlämnande av tobaksvara efter rättelse att 

upphöra i och med 2018 års utgång. 

Nya delar i delegationsordningen gäller beslut utifrån Lag om e-cigaretter med 

påfyllnadshållare. För samtliga av dessa lagar gäller att kontrollköp kan göras men 

resultatet kan inte användas för att ge försäljningsstället vite, böter eller varning. 

Kontrollköp är endast en möjlighet för självrättelse och diskussion om hantering av 

varorna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2018 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson. 

- Delegeringsordning avseende tobak och e-ciggaretter daterad 12 februari 2018. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar förslag till revidering av 

delegationsordning enligt alkoholhandläggarens förslag. 

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 2018/57 

VON § 40 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar efter information att ställa sig bakom 

patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Under de senaste åren har förvaltningen blivit allt mer medveten om kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete. Genom ledningssystemet, avvikelse- och synpunktshantering 

finns vägledning och underlag för förbättringar på alla nivåer. Inom förvaltningens 

ledningsgrupp är dessa parametrar stående punkter i syfte att ta tillvara på 

synpunkter/avvikelser och diskutera förbättringar. På enheterna genomförs regelbundet 

kvalitetsteam där olika professioner tillsammans går igenom avvikelser, åtgärder och 

hur man kan arbeta riskförebyggande. Syftet är att medverka till ett värdigt liv med 

välbefinnande för den enskilde. I nationella undersökningar och enkäter samt i vår egen 

avvikelsehantering har vi också kunnat se en förbättring inom de flesta områden 

jämfört med tidigare år. 

I arbetet med att uppnå ett personcentrerat synsätt har utbildning i social dokumentation 

genomförts under 2017. Samtliga omvårdnadspersonal och chefer inom äldreomsorg 

och LSS har deltagit. Dokumentationshandledare har tillsammans med respektive chef 

tagit fram handlingsplaner för förbättringsarbete gällande dokumentation. Inom 

området hälso- och sjukvård har granskningar visat att arbetet med hälsoplaner är ett 

angeläget förbättringsområde. Gemensamt för dokumentationsstrukturen inom både 

socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård är att den ska lyfta fram individens behov och 

resurser som grund för en personcentrerad vård och omsorg. 

Ytterligare åtgärder som genomförts är processkartläggning av hemsjukvårdsprocessen 

från inskrivning till utskrivning samt processer inom individ och familjeomsorgen. 

Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta arbeta processinriktat. 

Arbetet med Trygg hemgång har utvecklats ytterligare under 2017. En samordnare för 

Trygg hemgång har anställts inom hemvården och målgruppen dvs vilka brukare som 

erbjuds konceptet, har utökats till alla som åker hem från sjukhus och kommunens 

korttidsavdelning. Närhälsans rehabmottagning har involverats vid vårdplaneringar och 

i styrgruppsarbete. Arbetet med Trygg hemgång och samarbete med övriga vårdaktörer 

är en förutsättning under kommande år då ökade krav på effektivitet finns enligt lagen 

om samverkan vid utskrivning. 

Allt fler individer får idag stöd, omsorg och hälso- och sjukvård i hemmet. Det ställer 

ökade krav på både kompetens och resurser. Möjligheter finns idag att få avancerad 

vård i hemmet och också att få tillbringa den sista tiden i livet i sitt eget hem, såväl i 

ordinärt som särskilt boende. Utbildning, handledning och utvärdering är viktiga 

åtgärder för att kunna möta dessa utmaningar. Det kräver också en ödmjukhet att ta 

emot de möjligheter som ges via modern välfärdteknik. Vård- och 

omsorgsförvaltningen har påbörjat den digitala utvecklingen. Under 2017 har 
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exempelvis ultraljudsutrustning för att kunna utföra enklare undersökningar börjat 

användas samt blås- och GPS-larm. En strategisk plan, med tillhörande handlingsplan, 

för välfärdsteknik kommer att tas fram under 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2018 från Anna-Karin Lindblom 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017 

Bilagor palliativ vård 2016 och 2017 

Yrkande 

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

patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 

__________  
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VON § 41 Målarbete 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden genomför seminarium, diskussioner och verkstad kring 

inriktningsmål för nämndens verksamhet 2019. 

__________  
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VON § 42 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om sommarrekrytering och 

uppdaterar nämndens om implementeringen av Heltid. 

__________  
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VON § 43 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 28 februari 2018, bilaga 68 

2. Bistånd för perioden 1 till 28 februari 2018, bilaga 830-837 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 28 februari 2018, bilaga 838 

4. Vuxengrupp för perioden 1 januari till 28 februari 2018, bilaga 839-842 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 januari till 28 februari 2018, bilaga 843-848 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 januari till 28 februari 2018, bilaga 849-

850 

7. Barn- och familjeteamet för perioden 1 till 31 januari 2018, bilaga 851 

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 § 44 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 20 februari 2018 gällande vård enligt 

LVU. 

- Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen daterat den 28 februari 2018 om 

prövningstillstånd i bostadsanpassningsärende. 

- Dom från Förvaltningsrätt i Göteborg daterad 1 mars 2018 om avskrivning av LVU-

ärende. 

- Dom från Förvaltningsrätt i Göteborg daterad 1 mars 2018 gällande sanktion enligt 

alkohollagen. 

- Beslut från Kammarrätten i Göteborg daterat 23 mars 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. 

__________ 


