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Sammanträdesdatum 2018-06-26 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
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 Pierre Carroz 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30–12:00 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 

Barbro Spjuth (M), 2:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Rolf Lindström (S) 

Anelia Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L) 

Inger Herfindal (KD) 
  
Ersättare Anette Andersson (S) 

Kurt Svensson (C) 

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

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

Eva Larsson, controller, §§ 77-79 

Marco Niemelä, avdelningschef Äldreomsorgen, § 81, del av § 87 

Paula Törnqvist, handläggare, § 83 

Inger Christoffersson, behandlingssekreterare, § 84 

Katrin Abrahamsson, behandingssekreterare, § 84 

Berith Sletten, avdelningschef IFO, §§ 84-89 

Ulrika Sundfält, biståndshandläggare, § 85 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VON § 77 Val av justerare 4 

VON § 78 Godkännande av ärendelista 5 

VON § 79 Ekonomisk uppföljning maj 2018 6 

VON § 80 Uppföljningsrapport extern leverantör av hemtjänst, Samhall AB 7 

VON § 81 Lex Sarah - Illern 8 

VON § 82 Information: delbetänkande ”Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande 

socialtjänst” 9 

VON § 83 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag GT 10 

VON § 84 Forskningcirkel - Barn och ungas våld i familjen 11 

VON § 85 Presentation arbetsmetoden IBIC, Individens behov i centrum 12 

VON § 86 Projektering nytt SÄBO 13 

VON § 87 Information/meddelanden 14 

VON § 88 Rapportering av delegeringsbeslut 15 

VON § 89 Rapportering av domar 16 
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VON § 77 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Birgit Karlsson (MP) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 78 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande ändring: 

- Ärendet Revidering av delegeringsreglemente utgår. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 79 Ekonomisk uppföljning maj 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter maj månad med budget i 

balans, det vill säga ingen avvikelse jämfört med budget. 

Den främsta osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet under 2018 är införandet av heltid som 

norm inom förvaltningen. Vi noterar att det finns avvikelser i prognosen gällande heltid 

som norm men avvaktar med att lägga prognos tills sommarmånaderna har passerat. 

Diskussion förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos maj 2018 

- Nyckeltal maj 2018 

Yrkande 

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

redogörelse. 

Beslutsgång 

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

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2018/97 

VON § 80 Uppföljningsrapport extern leverantör av 
hemtjänst, Samhall AB 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen i uppföljningsrapporten 

daterad 29 maj 2018 rörande Samhall AB i Åmål och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har ett ansvar att årligen utföra kontroll och uppföljning av de avtalade 

kraven inom ramen för ”Fritt val av utförare i hemtjänsten”. Rapporten ska 

sammanställas och rapporteras vidare till vård och omsorgsnämnden. 

Samhall AB har i avtal upprättat den 25 mars 2011 med Åmåls kommun vård och 

omsorg åtagit sig att utföra insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, som är beslutade av 

kommunens biståndshandläggare och som avser serviceinsatser. 

Efter en förenklad ansökan har avtalet förlängts genom beslut i vård- och 

omsorgsnämnden den 26 april 2018 (VON § 53). 

Uppföljningen har genomförts den 21 maj 2018 i tre steg. SoL dokumentation och 

journaler har granskats. Vidare hur dokumentationen förvaras. Intervjuer har 

genomförts med personal som genomför insatserna samt med ansvarig personalledare 

vid Samhall AB Åmål. Slutligen har tre brukare som erhåller serviceinsatser 

intervjuats. 

Vård- och omsorgsnämnden understrycker vikten av att ha tydliga rutiner när brukare 

inte öppnar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2018 från biträdande förvaltningschef Kenneth 

Bramberg 

- Uppföljningsrapport rörande Samhall AB, daterad 29 maj 2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 130 daterat 14 juni 2018 

Yrkande 

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

uppföljningsrapporten daterad 29 maj 2018 rörande Samhall AB i Åmål 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 

Samhall AB 

__________
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Dnr VON 2018/96 

VON § 81 Lex Sarah - Illern 

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 maj 2018 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 inkommen 28 maj 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 11 juni 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. 

__________  
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VON § 82 Information: delbetänkande ”Ju förr 
desto bättre - vägar till en förebyggande 
socialtjänst” 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av 

socialtjänstens uppgifter. 

I delbetänkandet ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst” 

fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. 

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag som främjar långsiktigt förebyggande 

arbete. Bakgrunden till översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens 

uppgifter är samhälls-förändringar och nya krav på socialtjänsten och dess personal. 

Med behov av mer tidiga, förebyggande insatser för äldre, barn, våldsutsatta kvinnor, 

personer med missbruksproblem och andra grupper. 

Delbetänkandet, ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst”, 

lämnades av utredningen till regeringen i april. Utredningens slutbetänkande kommer 

att presenteras den första december 2018. 

Berith Sletten redogör till nämnden för vad delbetänkandet innehåller och innebär för 

socialtjänsten. 

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 vård- och omsorgsnämnden 

beslutar enligt detta. 

__________  
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VON § 83 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
GT 
*** Sekretessbelagt enligt 26 kap 1§ OSL *** 

__________  
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VON § 84 Forskningscirkel - Barn och ungas våld i 
familjen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Behandlingssekreterare Katrin Abrahamsson och Inger Christoffersson presenterar 

forskningscirkeln ”Barn och ungas våld i familjen”, som de har deltagit i. 

Initiativ till forskningscirkeln togs i samband med ett forskningsseminarium i Åmål då 

socialarbetare beskrev hur de via ett internationellt forskningsprojekt utvecklat och 

prövat modellen ”Break4Change”. Efter presentationen diskuterade deltagarna 

problemområdet ”föräldrar som utsätts för våld och kränkningar av sina 

barn/tonåringar”. De som deltog vid seminariet var ense om att det var ett viktigt 

problemområde att arbeta vidare med. Då det inte finns någon svensk metod/modell 

utformad vad gäller föräldrastöd relaterat till detta problemområde och då det finns en 

uppenbar kunskapslucka, såväl vetenskapligt som praktiskt, är det angeläget att arbeta 

kunskapande kring problemet. Utifrån denna diskussion tillsattes en arbetsgrupp för att 

skissa på ett förslag till en forskningscirkel för att kunna fördjupa kunskapen om detta 

fenomen. 

Resultaten av forskningscirkelns presenterades i en rapport som gavs ut i mars 2018. 

Beslutsunderlag 

- Rapporten ”Barn och ungas våld i familjen - Forskningscirkel” daterad 22 mars 2018 

__________  
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VON § 85 Presentation arbetsmetoden IBIC, 
Individens behov i centrum 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Biståndshandläggare Ulrika Sundfält presenterar arbetsmetoden Individens behov i 

centrum, IBIC. 

IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för de som arbetar med vuxna 

personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i 

dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk.  

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad 

dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information. 

Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att 

individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av 

aktiviteter och delaktighet. 

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov 

av stöd. 

__________
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Dnr VON 2018/101 

VON § 86 Projektering nytt SÄBO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett nytt SÄBO. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan hösten 2017 har antalet SÄBO-platser minskat på Ekbacken. Antalet personer 

med beslut gällande SÄBO är inte större än att vård- och omsorgsförvaltningen inom 

rimlig tid kan erbjuda dem en boendeplats. Under årets första 5 månaderna var 

väntetiden på 35 dagar, målet är att personer ska erbjudas boende inom 90 dagar. 

Förvaltningens befolkningsprognoser visar dock att det kommer behövas fler 

boendeplatser om några år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag VON AU § 132 daterat 14 juni 2018 

Yrkande 

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

omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt SÄBO. 

Beslutsgång 

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

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-06-26  14 (16) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 87 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Vård- och omsorgsnämnden informeras om att kommunrevisionen planerar att besöka 

nämnden i augusti inom ramen för den årliga granskningen. Med anledning av 

sommarledigheter och de korta tidsförhållandena önskar nämnden belägga besöket i 

september. 

- Ewa Arvidsson (S) rapporterar från ett dialogmöte den 21 juni mellan kommunen, 

regionen och Balderkliniken. Dialog fortsätter och nästa möte är planerat i september. 

- Nämnden informeras om kommunfullmäktiges beslut gällande ombudgetering av 

medel tidigare avsatta till ekonomiskt stöd för RIA/Hela Människan. 

- Kanslienheten genomför en undersökning om hur ledamöterna uppfattar digitala 

utskick. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om sommarbemanningen. 

- Nämnden informeras om en protokollsanteckning till kommunfullmäktige från 

Lisbeth Vestlund (-). Avdelningschef äldreomsorg Marco Niemelä informerar om 

bemanningen inom hemtjänsten. Diskussion förs om bemanningen, schemaläggningen 

och utvecklingsarbetet inom hemtjänsten. 

__________  
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VON § 88 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 maj 2018, bilaga 70 

2. Bistånd för perioden 1 till 31 maj 2018, bilaga 892-902 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 maj 2018, bilaga 903 

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 § 89 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 28 maj 2018 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. 

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. 

__________ 


