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VON § 90 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Cecilia Gustafsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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VON § 91 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 92 Ekonomisk uppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar i en prognos efter augusti en avvikelse 

med -650 tusen kronor (tkr). Avvikelsen gäller främst personalkostnader. 

Från den 1 juni 2018 tillhör enheten för ensamkommande ungdomar vård- och 

omsorgsförvaltningen och är placerad under individ- och familjeomsorgen. Det 

underskott som denna verksamhet visar redovisas under finansförvaltningen. 

Den 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 augusti 2018 

- Nyckeltal augusti 2018 

Yrkande 

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

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 2018/139 

VON § 93 Delårsrapport tertial 2 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 

tertial 2 2018 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2018 beskrivs vård- och 

omsorgsförvaltningens uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga 

händelser under året samt nyckeltal. De av vård- och omsorgsnämnden beslutade 

inriktningsmålen för 2018 har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2018 från controller Eva Larsson 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 

Yrkande 

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

verksamhetsberättelsen för tertial 2 2018 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 2018/128 

VON § 94 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2019 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt 

avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt följande:  

Äldre och handikappomsorg 

Hemtjänst  270 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 

Ett besök under 1 månad 255 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

Två besök eller fler 1 månad 435 kr/mån 

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel   85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

Hyra för linne Ekbacken 400 kr/mån  Ingår ej i maxtaxan 

Trygghetstelefon ordinärt  275 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

boende 

Avgift för ledsagning 120 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

Avgift för dagrehab 45 kr/tillfälle  Behandlingsavgiften  

    ingår i maxtaxan 

Korttidsboende 110 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 

    i maxtaxan 

 

Måltidskostnader tillkommer för dagrehab och korttidsboende, dessa fastställs  

av kommunstyrelsen. 

 

LSS 

 

Måltider i gruppbostad 2 190 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 35 kr/dag för de 

Frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på dag- 

och middag, inklusive  center och med 80 kr vid 

förbrukningsartiklar som  bortavaro ett helt dygn. 

tvål och papper) 

Resor i boendet med 15 kr/mil och person 

enhetens bil 

 

Avgift måltider på  ålder 0 – 7 år  65 kr 

korttidsboendet/FSO ålder 8 år och äldre 95 kr 

Frukost  15 kr FSO 

Mellanmål  15 kr FSO 

Lunch  45 kr FSO (vid skollov) 

 

Avgift på korttidsboende 4 375 kr/dygn 
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Individ- och familjeomsorgen 

 

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

 

Egenavgift för vistelse på 110 kr/dygn 

behandlingshem 

 

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den enskilde + 

egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den 

enskilde har egen varaktig inkomst). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan följer prisbasbeloppet om inte annat anges. Det innebär att 

kommunens avgifter anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. 

Garantipensionen är den grundpension som betalas ut till de pensionärer som har 

lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

Prisbasbeloppet har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att 

prisbasbeloppet är 1 000 kronor högre än prisbasbeloppet år 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2018 från controller Eva Larsson 

- Protokollsutdrag VON AU § 164 daterat 13 september 2018 

Yrkande 

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

kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt 

avgifter för vård- och omsorgsinsatser enligt förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 

ÅKAB 

__________
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Dnr VON 2018/133 

VON § 95 Taxor 2019 enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lag om e-cigaretter med 
påfyllnadsbehållare 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för 2019 enligt alkohollagen, 

tobakslagen och lagen om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare utifrån 

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 folköls- och tobaksförsäljning. Alkoholhandläggaren besvarar också 

remisser från Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel för samtliga 

kommuner. 

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen för 2019 föreslås ligga kvar på samma 

nivå som 2018 när det gäller stadigvarande serveringstillstånd, med en sänkning 

av avgifter för mindre ändringar i bolagssammansättning och omregistreringar 

som inte medför ägarskifte eller förändrat aktieinnehav. Däremot har en 

förändring gjorts av både fast och rörlig del när det gäller tillståndsavgifter, för att 

bli rättvisare utifrån försäljning samt vissa förändringar vid ansökan om tillfälliga 

serveringstillstånd. 

De avgifter som avser tobakslagen och lagen om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare är för tillfället oförändrade på grund av förväntade 

lagändringar under 2019. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2018 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson 

- Förslag till taxor 2019 

- Taxor 2018 enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare 

- Protokollsutdrag VON AU § 170 daterat 13 september 2018 

Yrkande 

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

kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen 

och lagen om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare utifrån alkoholhandläggarens 

förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2018/132 

VON § 96 Ansökan om samarbetsprojekt inom 
äldrevården med Dunhuang stad, Kina 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden bifaller beslut om att skicka en ansökan till ICLD 

(Internationellt centrum för lokal demokrati) gällande projekt för samarbete 

mellan äldreomsorgen i Dunhuang stad, Kina och Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med digitala koncept för en ökad trygghet, service och delaktighet är 

något som både Åmåls kommun och Dunhuangs stad vill utveckla. Liknande 

utmaningar står för dörren när andelen äldre ökar i takt med en åldrande 

befolkning. En ökad urbanisering där familjestrukturerna ändras medför 

att familjen inte själv kan ta hand om sina äldre på samma sätt som tidigare. Alla 

utmaningar skapar ett ökat tryck på äldreboendena både i Åmål och Dunhuang. 

Digitaliseringens framfart utmanar alla existerande strukturer och påverkar oss 

alla vilket gör att vi behöver hitta nya användbara lösningar som skapar mervärde 

och trygghet för våra medborgare, brukare, medarbetare och verksamheter. Det 

krävs gemensamma åtgärder och utbyten av erfarenheter för att kunna skapa ett 

långsiktigt hållbart vårdsystem med hjälp av ny teknik. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2018 från äldreomsorgschef Marco Niemelä 

- Projektbeskrivning 

- Protokollsutdrag VON AU § 174 daterat 2018-09-13 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska bifalla beslut om att 

skicka en ansökan till ICLD gällande projekt för samarbete mellan äldreomsorgen 

i Dunhuang stad, Kina och Åmåls kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef äldreomsorg 

EU-handläggare 

__________
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Dnr VON 2018/142 

VON § 97 Revidering av delegeringsreglemente 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderat delegeringsreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden. Av 

praktiska skäl måste beslutanderätten i många frågor överlåtas. 

En ny kommunallag och en ny förvaltningslag har trätt i kraft under 2018. Det har 

medfört behov av att se över delegeringsreglementet i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2018 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

- Förslag till reviderat delegeringsreglemente 

Yrkande 

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

reviderat delegeringsreglemente. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kanslienheten 

__________
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Dnr VON 2018/134 

VON § 98 Riktlinjer Dataskyddspolicy 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar i egenskap av personuppgiftsansvarig Riktlinjer 

Dataskyddspolicy i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hänvisning till Dataskyddspolicy antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 

2018 § 143 ska varje nämnd i egenskap av personuppgiftsansvarig anta riktlinjer 

för behandling av personuppgifter. Dessa riktlinjer beskriver hur personuppgifter 

ska hanteras på ett lagligt och korrekt sätt i Åmåls kommun i enlighet med 

dataskyddsförordningen, GDPR. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2018 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Riktlinjer Dataskyddspolicy för vård- och omsorgsnämnden 

- Dataskyddspolicy antagen av Kommunfullmäktige den 20 juni 2018 

- Protokollsutdrag VON AU § 173 daterat 13 september 2018 

Yrkande 

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

Riktlinjer Dataskyddspolicy i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetsutvecklare Lena Björk 

__________
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Dnr VON 2018/106 

VON § 99 Remiss överenskommelse om 
samverkan Västbus 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på förslaget till 

Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av 

samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra 

Götalandsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2005 finns i Västra Götaland riktlinjer för samverkan mellan kommunerna 

i länet och VGR om barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och 

social problematik, så kallade Västbus riktlinjer. År 2017 konstaterades ett nytt 

behov av revidering av riktlinjerna. Åmåls kommun har getts tillfälle att lämna 

synpunkter på förslaget till en ny överenskommelse om samverkan om barn och 

unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens 

från kommunen och Västra Götalandsregionen. 

Ett gemensamt svar från vård- och omsorgsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden ska lämnas senast den 31 oktober. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har inga synpunkter då förslaget till nya 

riktlinjer är väl genomarbetade. Riktlinjerna har anpassats efter dagens 

förutsättningar och nuvarande avtal och överenskommelser. Överenskommelsen 

tydliggör ansvar att samverka, ansvarsfördelning och struktur för samverkan. Den 

ger även stöd för insatser som behöver samordnas, inom och mellan 

huvudmännen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från IFO-chef Berith Sletten daterad 21 september 2018 

- Förslag till överenskommelse om samverkan Västbus 

- Sammanfattning av förslaget daterad 11 april 2018 

- Missiv från Västkom och VGR daterat 24 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2018/100 

VON § 100 Revisionsbesök i oktober månad 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Eva Larsson och förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om 

revisorernas grundläggande granskning 2018. Revisorerna besöker nämnden vid 

dess nästa sammanträde den 25 oktober. 

__________  
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VON § 101 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Arvidsson (S) rapporterar från årlig kommundialog inom HSN Norra. Vid 

mötet konstaterades att Åmåls kommun har uppnått goda resultat inom många 

verksamheter. Områden som diskuterades var bland annat läkemedelsgenomgång, 

samverkan vid utskrivningar samt insatser för ett ökat deltagande i mammografi 

och cellprovsundersökningar. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om fullmäktiges beslut att 

utöka vård- och omsorgsförvaltningen med en ny avdelning: Avdelning 

integration och arbetsmarknad. Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

upphör därmed. Vård och omsorgsförvaltningen byter namn till Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. Omorganisationen ska träda ikraft 1 januari 2019 

och kommer att utvärderas under 2020. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om beredskapen i samband 

med lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

__________  
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VON § 102 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 augusti - 4 september 2018, bilaga 73 

2. Bistånd för perioden 1 augusti - 31 augusti 2018, bilaga 933-941 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 augusti - 31 augusti 2018, bilaga 942  

__________  
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Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-09-27  18 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 103 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande rapporteras: 

- Dom i Förvaltningsrätten Göteborg meddelad den 11 september 2018 angående 

omhändertagande enligt LVU. 

__________ 


