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VON § 115 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Birgit Karlsson (MP) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

VON § 116 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 117 Ekonomisk uppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter oktober månad en 

avvikelse med - 700 tusen kronor (tkr). Avvikelsen gäller främst 

personalkostnader och avvikelsen finns främst inom äldreomsorg och LSS. 

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. Arbete pågår kontinuerligt med att ha en effektiv 

verksamhet och att hålla kostnaderna nere. 

Diskussion förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos oktober 

- Nyckeltal oktober 

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 2018/166 

VON § 118 Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom Västra 

Götalandsregionens handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar vidare att anta Åmåls kommuns lokala 

handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 

Syftet med överenskommelsen var att stärka kommuner och regioner i arbetet 

med att främja psykisk hälsa och tillsammans arbeta för att minska psykisk 

ohälsa. 

I den övergripande handlingsplanen som framtagits i Västra Götalandsregionen, 

(VGR) har man lyft fram fem fokusområden. 

- Förebyggande och främjande arbete 

- Tillgängliga och tidiga insatser 

- Enskildas delaktighet och rättigheter 

- Utsatta grupper 

- Ledning, styrning och organisation 

Den lokala handlingsplanen utgår från fokusområdena. Närsjukvårdsgruppen i 

Åmåls kommun är ytterst ansvarig för den lokala handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2018 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Handlingsplan för psykisk ohälsa i Åmåls kommun 

- Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020 

- Implementering av handlingsplan för psykisk hälsa 

- Protokollsutdrag VON AU §200, 2018-11-08 

Beslutet skickas till 

Berith Sletten 

__________
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Dnr VON 2018/137 

VON § 119 Remiss: Nya regler om faderskap 
och föräldraskap 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslagen: 

- Att det införs en föräldraskapspresumtion som motsvarar den 

faderskapspresumtion som finns i dag.  Vilket innebär att om modern vid ett barns 

födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person 

automatiskt anses som barnets förälder. 

- Att det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt 

inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska administrera systemet för 

elektronisk bekräftelse.  

- Att en ny lag inrättas om rättsgenetisk undersökning gällande 

faderskapsutredning vid domstol och hos socialnämnd. Att den nya lagen ersätter 

nuvarande blodundersökningslagen. Att rättsmedicinalverket utför 

undersökningarna som genomförs med stöd av den nya lagen. Åmåls kommun 

ställer sig bakom förslaget då det kan innebära positiva konsekvenser för barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 16 mars 2017 att uppdra åt en särskild utredare att se 

över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och 

föräldraskap. Utredaren fick också i uppdrag att göra en översyn av de 

författningar som handlar om rättsgenetisk undersökning vid utredning av 

faderskap. 

För Åmåls kommun innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att utredningen har tagit hänsyn till 

målsättningen att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

kön eller könsidentitet. En modernisering av handläggningen, elektronisk 

bekräftelse av så kallade enkla faderskap (sambos) är positivt. Betänkandet Nya 

regler om faderskap och föräldraskap känns i sin helhet som att handläggningen 

förenklas och moderniseras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2018 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Sammanfattning remiss, SOU 2018:68 

- Remissvar gällande betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap 

- Protokollsutdrag VON AU §199, 2018-11-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr VON 2018/152 

VON § 120 Ansökan om serveringstillstånd, 
Verona 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Ali Bicén, organisationsnummer 641002-

8630, stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten att servera starköl, vin, 

sprit- och AJA drycker i serveringslokalen samt uteserveringen årligen enligt 8 

kap 2 § alkohollagen. Servering får ske mellan kl. 11:00 – 01:00. 

Om Förvaltningsrätten finner att serveringstillståndet för verksamheten i Säffle 

kommun ska återkallas kommer en utredning att startas för en eventuell åtgärd för 

verksamheten i Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Ali Bicén har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om 

att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid Verona Restaurang & 

Pizzeria i Åmål. Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande 

serveringstillstånd. 

Verksamhetens inriktning är lunchrestaurang med inspiration av det italienska 

köket samt a la cartemeny kvällstid. Öppettider söndag till torsdag 11:00–22:00, 

fredag lördag samt dag före helgdag 11:00 – 01:00. 

Lokalen uppfyller kraven för stadigvarande serveringstillstånd. Ali Bicén är 

delägare i en restaurang i Säffle som är till försäljning. Ali Bicén har gjort 

kunskapsprov med godkänt resultat. Remissyttranden har inhämtats från Polisen, 

Skatteverket, räddningstjänsten samt miljöenheten i Åmåls kommun. Ingen av 

remissinstanserna hade någon erinran. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2018 från handläggare Jeanette Krafft 

- Protokollsutdrag VON AU §203, 2018-11-08 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Ali Bicéns 

ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt alkoholhandläggarens 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Dalslands alkohol- och tobaksenheten 

__________
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Dnr VON 2018/78 

VON § 121 Ansökan om utökade 
serveringstider, Åmåls Stadshotell 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beviljar Ardilla AB 

stadigvararande serveringstillstånd att servera starköl, vin, AJA- och spritdrycker 

på Åmåls Stadshotell inom serveringslokalerna och på uteservering året runt. 

Beviljad serveringstid är inom lokalen och på uteservering söndag-onsdag 

klockan 11.00–01.00, torsdag-lördag och dag före helgdag klockan 11.00–02.00 

enligt 8 kap 2  och 19 § alkohollagen. 

Serveringstiden förutsätter att ljud från verksamheten inte orsakar buller hos 

närliggande bostäder (gäller med stängda dörrar och fönster) som överstiger 

riktvärdena enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls Stadshotell har ett stadigvarande serveringstillstånd sedan den 5 maj 2018 

och serveringstillstånd alla dagar klockan 11-02. Den inkomna ansökan avser en 

förlängning av serveringstiden till klockan 02 under torsdag, fredag, lördag och 

dag före helgdag, vid evenemang och när restaurangen har julbord eller andra 

event under året. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2018 från handläggare Yvonne Pettersson 

- Beslut om stadigvarande serveringstillstånd daterat 26 april 2018, VON §55 

- Protokollsutdrag VON AU § 204, 2018-11-08 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Ardilla ABs 

ansökan om serveringstillstånd enligt alkoholhandläggarens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Dalslands alkohol- och tobaksenhet 

__________
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Dnr VON 2018/179 

VON § 122 Information vårdtyngdsmätning 
2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Äldreomsorgen Marco Niemelä redogör för resultatet av 

vårdtyngdsmätningar på kommunens särskilda boenden under 2018. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning vårdtyngdsmätning särskilda boenden, 2018 

__________
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Dnr VON 2018/58 

VON § 123 Uppföljning internkontrollplan 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer. 

Åtgärder och aktiviteter kommer genomföras framöver för att öka kvaliteten kring 

hanteringen av rutinen om egna medel. Särskild uppföljning kommer ske i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Förvaltningen har haft och kommer fortsätta ha dialog med sjukvårdshuvudmannen 

gällande läkemedelsgenomgångarna för att försäkra sig om att regionen tar det 

ansvar som åligger dem. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. 

Styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, 

med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den 

omfattning som fastställs i internkontrollplanen. 

De processer/rutiner som har följts upp har valts utifrån genomförd riskanalyser. 

Åtgärder föreslås för att förbättra rutinerna egna medel och läkemedelsgenomgång. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning internkontrollplan 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden lämnar rapporten till 

kommunstyrelsen samt kommunrevisionen, tillsammans med de föreslagna 

åtgärderna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr VON 2018/165 

VON § 124 Strategi för användning av 
välfärdsteknik 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar strategin för användning av välfärdsteknik. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorgsnämnden fattade beslut om inriktningsmålet ”att vara i 

framkant gällande att utveckla och använda välfärdsteknologi och e-hälsa för att 

stärka samt motivera och stimulera den enskilde vad gäller att stärka resurser, 

självständighet och delaktighet i samhällslivet”. 

För att möta dessa utmaningar och ta till vara de möjligheter som digitaliseringen 

ger, gav förvaltningschefen i maj 2018 ett uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram 

en strategi för användning av välfärdsteknik inom förvaltningen. Utgångspunkten 

för strategin ska vara att ge förutsättningar till ett självständigt liv, trygghet samt 

delaktighet i samhällslivet för den enskilde men även till att effektivisera 

arbetssätt så att organisationens befintliga resurser används på bästa sätt. 

Dokumentet Strategi för användning av välfärdsteknik fastställer vision och 

strategi för digital utveckling inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls 

kommun. Dokumentet ska användas som underlag för strategiska beslut och 

prioriteringar angående användning av välfärdsteknik i förvaltningen. Som 

komplement finns en upprättad handlingsplan, med syfte att konkretisera lämpliga 

aktiviteter, satsningar och åtgärder med koppling till strategin. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2018 från verksamhetsutvecklare Lena 

Björk 

- Förslag till Strategi för användning av välfärdsteknik 

- Protokollsutdrag VON AU § 202, 2018-11-08 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar strategin för 

användning av välfärdsteknik. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2018/88 

VON § 125 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS för kvartal 3 2018 och överlämnar den till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om 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 

kommunrevisionen. 

För tredje kvartalet 2018 fanns det sjutton beslut att rapportera, femton gällande 

SoL, äldreomsorg och två inom LSS. 

Tre av SoL besluten är nu verkställda och ytterligare två ärenden har avslutats. 

Åtta av SoL besluten är ej verkställda på grund av om resursbrist och i de två 

andra fallen har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Gällande LSS har i båda fallen den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Sedan tiden för rapporteringen har ytterligare två SoL ärende verkställts och i ett 

tredje fall har den enskilde erbjudits plats på särskilt boende men tackat nej till den. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

Yrkande 

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

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2018 och överlämna den 

till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr VON 2018/141 

VON § 126 Lex Sarah - Biståndsenheten 

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 14 september 2018 gällande en händelse 

inom biståndsenhetens verksamhet. 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 upprättad den 14 september 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 18 oktober 2018 

- Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2018 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg 

- Protokollsutdrag VON AU § 207, 2018-11-08 

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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Dnr VON 2018/170 

VON § 127 Sammanträdesdatum 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdatum 2019 för välfärds- 

och arbetsmarknadsnämnden och dess utskott enligt nedanstående. 

Sammanfattning av ärendet 

Mötesdag- och tid för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är torsdagar 8.30 

– 12.00, med följande undantag: 

- Onsdag 9 januari, klockan 8.30 

- Onsdag 27 februari, klockan 13.30 – 16.00 

Mötesdag- och tid för arbetsutskottet är torsdagar 9.00 – 12.00, med följande 

undantag: 

- Tisdag 15 januari, klockan 9.00 

 

Månad Beredning Utskott Nämnd 

Januari 8 15 9 (obs onsdag),  

31 

Februari 5 14 27 (obs onsdag 

kl.13.30) 

Mars 5 14 28 

April 2 11 18 

Maj 30 april 9 23 

Juni 4 13 27 

Juli - - - 

Augusti 6 15 29 

September 3 12 26 

Oktober 1 10 24 

November 29 oktober 7 21 

December 27 november (obs 

kl.13.30) 

5 12 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

- Protokollsutdrag VON AU § 208, 2018-11-08 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kanslienheten 

__________  
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VON § 128 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Diskussion förs om arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker (AFS 

2018:4) utifrån en fråga från Rolf Lindström (S). 

- Alkoholhandläggarna informerar nämnden om nuläget på Dalslands alkohol- 

och tobaksenhet. Nämnden informeras vidare om ett tillsynsärende. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson presenterar förvaltningens 

styrningsmodell: Tillit i styrning och ledning, ett gott ledarskap. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar nämnden om ett 

personalärende inom förvaltningen. 

__________  
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VON § 129 Rapportering av delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Serveringstillstånd och spel för oktober 2018, bilaga 76 

2. Bistånd för perioden 1 till 31 oktober 2018, bilaga 981-989 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 31 oktober 2018, bilaga 990 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 31 oktober 2018, bilaga 991-992 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 31 oktober 2018, bilaga 993-997 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 31 oktober 2018, bilaga 998 

__________  
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VON § 130 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Inga domar fanns att rapportera. 

__________ 


