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VON § 60 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

VON § 61 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 62 Ekonomisk rapport april 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter april månad på en 

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

Den främsta osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet under 2018 är införandet av heltid 

som norm inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Diskussion förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos april 2018 

- Nyckeltal april 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska godkänna förvaltningens redogörelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr VON 2018/86 

VON § 63 Ersättningsnivåer för hemtjänst och 
hemsjukvård i annan kommun 2018 enligt 
VästKom:s rekommendation 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta rekommendationen om 

ersättningsnivåer gällande hemtjänst och hemsjukvård 2018 som utförs av annan 

kommun än hemkommunen, i enlighet med VästKom:s rekommendation. 

Sammanfattning av ärendet 

VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa 

vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av 

annan kommun än hemkommunen. 

Hemtjänst 

Ersättningsnivån för 2018 rekommenderas uppgå till 401 kr/timma för 

biståndsbedömd hemtjänst. 2018 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,6 

procent jämfört med 2017. 

Hemsjukvård 

För sjukvård som utgår från distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas 

av arbetsterapeut eller sjukgymnast rekommenderas kommunerna att under 2018 

följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra 

sjukvårdsregionen. 

För 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmonierat priserna med Södra 

sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och 

numera ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin ”Besök hos 

övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”. 

Beloppet är för 2018 satt till 650 kr/timma både för sjukvård som utgår ifrån 

distriktssköterskebeslut och för behandling som beslutas av fysioterapeut eller 

arbetsterapeut. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2018 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Bilaga, styrelseprotokoll VästKom daterat 13 mars 2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 114 daterat 17 maj 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att anta rekommendationen om 

ersättningsnivåer gällande hemtjänst och hemsjukvård 2018 som utförs av annan 

kommun än hemkommunen, i enlighet med VästKom:s rekommendation. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorg 

__________
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Dnr VON 2018/87 

VON § 64 LOV - lagen om valfrihetssystem, 
fastställande av timpris 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa timpris för externa utförare, 

från och med 1 maj 2018. 

Omvårdnad, timpris kronor: 

Extern utförare, momskompensation 2 %, 341,00 

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg momskompensation 2 %, 470,00 

Service, timpris kronor: 

Extern utförare, ej momskompensation, 301,00 

Extern utförare, inklusive landsbygdstillägg, ej momskompensation, 399,00 

Sammanfattning av ärendet 

Fritt val av utförare i hemtjänsten infördes i Åmåls kommun 2010. Timpriset 

uppdaterades senast 1 maj 2017. Ny beräkning av timpriset från och med 1 maj 

2018 föreligger. Exempelvis är timpriset för service, extern utförare höjt med 7 

kronor jämfört med 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2018 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 115 daterat 17 maj 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att fastställa timpris för externa 

utförare från och med 1 maj 2018 enligt redovisat förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Samhall i Åmål 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________
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Dnr VON 2017/197 

VON § 65 Information om revidering av 
attestreglementet 

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 

juni 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2018 från controller Eva Larsson 

- Bilaga attestregister 2018, vård- och omsorgsförvaltningen. 

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 

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 

__________
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Dnr VON 2017/42 

VON § 66 Ansökan om utökat 
serveringstillstånd, Forsbacka Golfrestaurang 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Forsbacka Golfrestaurang AB 

stadigvarande utökat tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker vid ovan rubricerat 

serveringsställe. 

Sökanden beviljas även cateringtillstånd för slutna sällskap enligt 8 kap 4 § 

alkohollagen. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt på uteplats vid entré samt 

festvåning plan 2 under serveringstiden klockan 11.00-01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Forsbacka Golfrestaurang AB har ansökt om utökat tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) för att servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-

drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 

gälla året runt på uteplats vid entré samt festvåning plan 2. Ansökan avser även 

cateringtillstånd för slutna sällskap enligt 8 kap 4 § alkohollagen. Remissvar har 

inkommit från polisen som inte har något att erinra avseende ansökan. Sökanden 

har inga skatteskulder och det finns inga anmärkningar i övrigt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2018 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson. 

- Protokollsutdrag VON AU § 113 daterat 17 maj 2018. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att bevilja Forsbacka 

Golfrestaurangs AB ansökan enligt redovisat förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

__________  
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VON § 67 Information om 
personuppgiftsansvar enligt 
dataskyddsförordningen GDPR 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Pierre Carroz informerar om den nya dataskyddsförordningen 

som trädde i kraft den 25 maj och redogör för förberedelser, roller och 

organisation inom Åmåls kommun.  

Vård- och omsorgsnämnden är i likhet med övriga nämnder 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom 

nämndens ansvarsområde.  

Personuppgiftsansvarig ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandling av personuppgifter sker 

enligt den nya dataskyddsförordningen. Det medför att beslut behöver fattas om 

dataskyddspolicy och riktlinjer.  

Dataskyddspolicyn som beslutas av kommunfullmäktige omfattar samtliga 

nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Tillhörande riktlinjer ska beslutas 

av respektive nämnd, preliminärt i augusti månad. 

__________
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Dnr VON 2018/90 

VON § 68 Revidering av 
delegeringsreglementet avseende tecknande 
av personuppgiftsbiträdesavtal 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att komplettera delegeringsreglementet med 

följande punkt: 

1.5.1 Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen 

delegeras till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation GDPR) som 

började gälla den 25 maj 2018 är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den 

information som hanteras inom dess ansvarsområde. 

Om nämnden uppdrar åt en extern part, så kallat personuppgiftsbiträde, att 

behandla personuppgifter för nämndens räkning ska det finnas ett skriftligt avtal 

som anger vilka personuppgifter som får behandlas och hur de ska behandlas. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås reglera undertecknande av 

personuppgiftsbiträdesavtal i delegeringsreglementet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2018 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att komplettera 

delegeringsreglementet med följande punkt: 

1.5.1 Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen 

delegeras till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Kanslienheten 

__________
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Dnr VON 2016/123 

VON § 69 Revidering av delegeringsreglemente 
avseende IFO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställföreträdande 1:e socialsekreterare 

ska läggas till i delegeringsreglementet som ersättare till 1:e socialsekreterare. 

Sammanfattning av ärendet 

I den offentliga förvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden. Av praktiska 

skäl måste beslutanderätten i många frågor överlåtas till lägre beslutsnivåer inom 

respektive myndighet. 

Den grundläggande befogenheten att delegera beslutanderätten när det gäller 

kommunal verksamhet finns i 6 kap 33 § kommunallagen (1991:900) KL. Enligt 

detta lagrum får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en 

annan anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i 

ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 6 kap 37 § KL kan en 

nämnd som delegerat beslutanderätt till en förvaltningschef ge denne rätt till så 

kallad vidaredelegation. I övrigt får inte vidaredelegation ske utan uttryckligt 

författningsstöd. 

Mottagaren av delegation brukar i praktiken inom socialtjänsten inte vara viss 

person utan viss befattningskategori. Enligt det nuvarande delegeringsreglementet 

har vård- och omsorgsnämnden delegerat sin beslutanderätt i ett antal ärenden till 

1:e socialsekreterare. Det saknas dock i dagsläget i delegeringsreglementet en 

ersättare till 1:e socialsekreterare vid dennes frånvaro. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2018 från avdelningschef IFO Berith Sletten. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att ställföreträdande 1:e 

socialsekreterare ska läggas till i delegeringsreglementet som ersättare till 1:e 

socialsekreterare. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

__________
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Dnr VON 2018/88 

VON § 70 Ej verkställda beslut 2018, kvartal1 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS avseende kvartal 1 2018 och överlämnar rapporteringen till 

kommunfullmäktige och kommunrevision. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som 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 IVO. Innehållet i rapporten ska även 

lämnas kvartalsvis till kommunfullmäktige och kommunrevision. 

För första kvartalet 2018 fanns tio beslut att rapportera, sex beslut inom SoL, 

äldreomsorg och fyra inom LSS. Tre av besluten inom SoL är nu verkställda, ett 

ärende har avslutats och i två fall har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Gällande LSS är ett av besluten nu verkställt, ett ärende har avslutats och i två 

andra fall har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar nämnden 

att ytterligare ett ärende har avslutats då den enskilde har avsagt sig beslutet om 

bistånd enligt SoL efter tidspunkten för rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2018 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg. 

- Protokollsutdrag VON AU § 112 daterat 17 maj 2018. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämndens ska notera rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS avseende kvartal 1 2018 och överlämna rapporteringen 

till kommunfullmäktige och kommunrevision. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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VON § 71 Information brukarundersökning 
socialpsykiatri 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Matilda Pettersson, samordnare vid IFO/behandling, informerar om genomförd 

brukarundersökning inom socialpsykiatri. Materialet tillhandahålls av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) som tillsammans med Rådet för främjande av 

kommunala analyser (RKA) även sammanställer och publicerar resultat för 

jämförelse nationellt. 

Syftet är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten och därmed få ett 

bra underlag för att utveckla och förbättra. Fyra kvalitetsområden ingår och dessa 

är självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel. 

Målet är att bibehålla de resultat som i dag ligger över riksnivå samt att nå upp i 

riksnivå där resultatet i dag ligger lägre. Fortsatt kompetensutveckling och 

vidareutbildning för personal är planerad och fokus ligger på att skapa trygghet 

och tillit. 

__________  
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VON § 72 Information om kommunens arbete 
med sjukfrånvaro och rehabilitering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Rehabiliteringssamordnare Eva Sindsjö presenterar sitt uppdrag och redovisar en 

sammanfattning gällande långa sjukskrivningsärenden och rehabiliteringsinsatser. 

Under perioden januari 2017 - maj 2018 har en kartläggning genomförts, en 

analys har gjorts och en åtgärdsplan har upprättats. Resultatet visar att antalet 

långa ärenden minskade från 91 till 46 totalt i kommunen under perioden. Inom 

vård- och omsorgsförvaltningen minskade antalet långa ärenden från 54 till 30 

under samma period. 

Eva Sindsjö informerar om möjliga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro samt 

om möjlighet till förebyggande sjukpenning, kombinerad med aktivitet och 

reflektion vid risk för längre sjukfrånvaro. Eva Sindsjö ger en rad exempel på 

framgångsfaktorer och friskfaktorer. 

__________  
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VON § 73 Vårdtyngdsmätning SÄBO 
innevarande år 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Marco Niemelä presenterar en vårdtyngdsmätning gjord vid 

kommunens särskilda äldreboenden. Parametrar som bedömts är tillsynsbehov 

och omsorgstyngd. Mätningen görs tillsammans med boendenas personal och 

visar resultat såväl enhetsvis som sammantaget för samtliga särskilda 

äldreboenden i kommunen. 

Marco Niemelä understryker att mätningen ger en ögonblicksbild men att 

behoven också svänger kraftigt. Avgörande är en bra daglig dialog, omfördelning 

av resurser efter behov och schematekniska lösningar för att få rätt resurser på rätt 

plats. 

__________  
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VON § 74 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson lämnar följande informationer: 

- Nuläget i planerad ombyggnad av Ekbacken. 

- Rekryteringsbehov inför semesterperioden. 

- Samordning för utskrivningsklara patienter. 

- Samordningsmöten med Balderklinken. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-05-31  18 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 75 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Serveringstillstånd och spel för perioden 1 mars till 30 april 2018, bilaga 69 

2. Bistånd för perioden 1 till 30 april 2018, bilaga 866-877 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 april 2018, bilaga 878 

4. Vuxengrupp för perioden 1 mars till 30 april 2018, bilaga 879-882 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 mars till 30 april 2018, bilaga 883-889 

6. Ensamkommande barn/unga perioden 1 mars till 30 april 2018, bilaga 890-891 

7. Tillsättning av anställning daterad 9 maj 2019, diarienummer VON 2018/64 

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. 

__________  
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VON § 76 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen daterad 24 maj 2018, ej 

prövningstillstånd gällande vård enligt LVU. 

- Dom från Tingsrätten i Vänersborg daterad 21 maj 2018 gällande överflyttning 

av vårdnad. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Linköping daterad 11 maj 2018 gällande statlig 

ersättning för nyanlända. 

- Dom från Tingsrätten i Vänersborg daterad 7 maj 2018 gällande brott enligt 

brottsbalken. 

- Dom från Tingsrätten i Vänersborg daterad 27 april 2018 gällande brott enligt 

brottsbalken. 

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. 

__________ 


