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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 104 - 114 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-10-25 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–11:40 

  

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) 
  
Tjänstgörande ersättare Nada Cvijanovic (L), ersätter Inger Herfindal (KD) 
  
Ersättare Anette Andersson (S) 
  
Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef, §§ 104-108 

Eva Larsson, controller, §§ 104-107 

Marco Niemelä, avdelningschef Äldreomsorgen, § 108 

Lennart Hansson, kommunrevisionen, § 109 

Gustav Wennberg, kommunrevisionen, § 109 

Rune Johansson, kommunrevisionen, § 109 

Kurt Bertelsen, kommunrevisionen, § 109 

Annelie Svensson, konsult, KPMG redovisningsbyrå, § 109 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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VON § 104 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

VON § 105 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 106 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 

-600 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 på - 1885 tkr 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 september 2018 

- Nyckeltal september 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 2018/155 

VON § 107 Begäran om att upphäva beslut om 
avstyckning av fastigheten Berget 2 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård-och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att upphäva beslut om 

avstyckning av fastigheten Berget 2 (KS § 208, dnr KS 2017/379) och därmed 

möjliggöra för vård-och omsorgsnämnden att fortsatt bedriva verksamhet i fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden tillfrågades om intresse fanns att överta den verksamhet 

som RIA/hela människan bedrev i fastigheten Berget 2. 

Individ- och familjeomsorgen övertog verksamheten den 1 juli 2018. Lokalens läge är 

centralt och lätt att nå för målgruppen samt är även passande i sin utformning. 

Fastigheten behövs för att fortsätta bedriva kommunal verksamhet i lokalen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2018 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Protokollsutdrag KS § 208 daterat 11 oktober 2017 

Yrkande 

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

upphäva beslut om avstyckning av fastigheten Berget 2 (KS § 208, dnr KS 2017/379) 

och därmed möjliggöra för vård-och omsorgsnämnden att fortsatt bedriva verksamhet i 

fastigheten. 

Beslutsgång 

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

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Enhetschef Tillväxtenheten 

Magnus Dalsbo, ÅKAB 

__________
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Dnr VON 2018/153 

VON § 108 Lex Sarah - ÄO Åmålsgården 

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. 

Två Lex Sarah rapporter har upprättats den 15 augusti 2018 respektive 23 augusti 2018 

gällande händelser inom äldreomsorgen. Händelserna 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 upprättad 15 augusti 2018 

- Lex Sarah rapport upprättad 23 augusti 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 4 september 2018 

- Protokollsutdrag VON AU §191 daterat 11 oktober 2018 

Yrkande 

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

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

arbetsutskott beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2018/100 

VON § 109 Revisionens grundläggande 
granskning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för en bra dialog med kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen med hjälp av Annelie Svensson, konsult från revisionsföretaget 

KPMG, samtalar med vård- och omsorgsnämnden inom ramen för den årliga 

grundläggande granskningen av vård- och omsorgsnämnden för 2018. 

Beslutsunderlag 

- Brev till nämnder och styrelse från revisionen inkommen 7 juni 2018 

- Grundläggande granskning från revisionen inkommen 7 juni 2018 

- Underlag för granskningen 2018 

- Bildspel Revisionens grundläggande granskning 2018 

__________
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Dnr VON 2018/142 

VON § 110 Ändring i delegeringsreglemente - 
familjerätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegera rätten att utse en utredare i 

adoptionsärenden till samordnare familjerätt/avdelningschef IFO enligt 4 kapitlet 14 § 

föräldrabalken. 

Vård- och omsorgsnämnden noterar vidare att punkten Yttrande till tingsrätten 

gällande adoption stryks från delegeringsreglementet enligt 4 kapitlet 15 § 

föräldrabalken. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 september 2018 trädde nya och modernare adoptionsregler i kraft. Med 

anledning av de nya reglerna har det införts ett nytt kapitel 4 i föräldrabalken om 

adoption, med nya bestämmelser gällande adoptionsutredningar. Det är numera samma 

ordning som i mål om vårdnad, boende och umgänge som gäller. 

Det innebär bland annat att nämnden ska utse en utredare i ett adoptionsärende så fort 

ärendet har inletts i tingsrätten. Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar rätten att 

utse utredare i adoptionsärenden till samordnare familjerätt/avdelningschef IFO. 

Vidare är det enligt bestämmelserna inte längre socialnämnden som ska yttra sig till 

domstolen, utan utredaren som fått socialnämndens uppdrag att genomföra 

adoptionsutredningen. Med anledning av denna lagändring bör punkten Yttrande till 

tingsrätten gällande adoption strykas från delegeringsreglementet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2018 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

- Meddelandeblad daterat september 2018 från Socialstyrelsen om modernare 

adoptionsregler 

Yrkande 

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

utse en utredare i adoptionsärenden till samordnare familjerätt/avdelningschef IFO 

enligt 4 kapitlet 14 § föräldrabalken. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef IFO Berith Sletten 

Familjerätt- och familjehemsenhet 

Kanslienheten 

__________
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Dnr VON 2018/144 

VON § 111 Information: Fonder 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden delar årligen ut medel ur fonder som vänder sig till 

behövande personer bosatta i Åmåls kommun. De medel som delas ut ur fonderna är 

baserade på räntan, som har varit väldigt låg 2018. Med anledning av den låga 

utdelningen ur vård- och omsorgsnämndens fonder för 2018 har förvaltningschef Jan-

Erik Samuelsson beslutat genom delegation att spara årets medel till 2019-års 

utdelning. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut daterat 10 oktober 2018 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Protokollsutdrag VON AU §192 daterat 11 oktober 2018 

Yrkande 

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

lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

beslutar enligt detta. 

__________  
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VON § 112 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar nämnden om det pågående 

förberedelsearbetet inför omorganisationen av integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar vidare om förvaltningens arbete med 

en strategisk plan för välfärdsteknik. 

__________  
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VON § 113 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 september 2018, bilaga 74-75 

2. Bistånd för perioderna 1 till 31 juli och 1 till 30 september 2018 bilaga 943-957 

3. Familjerätt/familjehem för perioderna 1 till 30 juli och 1 till 30 september 2018, 

bilaga 958-959 

4. Vuxengrupp för perioden 1 juli till 30 september 2018, bilaga 960-965 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 juli till 30 september 2018, bilaga 966-978 

6. Ensamkommande barn/unga perioden 1 juli till 31 augusti 2018, bilaga 979-980 

__________  
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VON § 114 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar fanns att rapportera. 

__________ 


