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Justerare  

 Barbro Spjuth 
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Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-12-13 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
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 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–12:30 

  

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) 

Nada Cvijanovic (L) 

Peter Stenberg (L) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Eva Larsson, controller, §§ 131-133 

Johan Fritz, avdelningschef LSS, §§ 134-135 

Grethe Gustavsson, enhetschef, §§ 134-135 

Susanne Eriksson, enhetschef, §§ 134-135 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 136 

Berith Sletten, avdelningschef IFO, § 139 

Erika Ljung, socialsekreterare, § 139 

Marco Niemelä, avdelningschef Äldreomsorgen, § 140 

Ingela Arvidsson, enhetschef, § 143 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VON § 131 Val av justerare 4 

VON § 132 Godkännande av ärendelista 4 

VON § 133 Ekonomisk uppföljning 5 

VON § 134 Lex Sarah, LSS Åkarevägen 6 

VON § 135 Lex Sarah Bergängsvägen 7 

VON § 136 Anmälan enligt Lex Maria 8 

VON § 137 Ansökan om serveringstillstånd Strandcaféet 9 

VON § 138 Ansökan om serveringstillstånd Dalhall 10 

VON § 139 Information: brev till vård- och omsorgsnämnden 11 

VON § 140 Information: brukarundersökning äldreomsorgen 2018 12 

VON § 141 Förändring av hyresrabatter inom LSS 13 
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VON § 131 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

 

VON § 132 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr VON 2018/63 

VON § 133 Ekonomisk uppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en prognos efter november månad en 

avvikelse med - 740 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 2018/127 

VON § 134 Lex Sarah, LSS Åkarevägen 

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 23 augusti 2018 gällande en händelse inom 

LSS-verksamhetsområde. 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 23 augusti 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 2 oktober 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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Dnr VON 2018/123 

VON § 135 Lex Sarah Bergängsvägen 

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 16 juli 2018 gällande en händelse inom LSS-

verksamhetsområde. 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 16 juli 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 28 september 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 nämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2018/197 

VON § 136 Anmälan enligt Lex Maria 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar nämnden om en 

anmälan enligt Lex Maria och redogör för ärendet. 

Händelsen gäller utbyte och stöld av läkemedel hos två patienter. Medicinsk ansvarig 

sjuksköterska har bedömt eventuella konsekvenser av händelsen och rapporterar att en 

av patienterna har påverkats med smärtgenombrott. 

Händelsen har utretts av medicinsk ansvarig sjuksköterska och omedelbara samt 

riskförebyggande åtgärder har vidtagits. Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Händelsen är även polisanmäld. 

Yrkande 

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

informationen och lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr VON 2018/183 

VON § 137 Ansökan om serveringstillstånd 
Strandcaféet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnd beviljar Karl-Erik Svanér stadigvarande serveringstillstånd 

att servera starköl, vin, AJA- och spritdrycker till allmänheten enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen.  

Servering får ske året runt mellan klockan 11.00-01.00 i serveringslokalerna och på 

uteserveringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Erik Svanér har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om 

att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Verksamheten ska bedrivas som caféverksamhet och pubverksamhet med inslag av 

musikunderhållning. Verksamheten riktar sig till boende i Åmål samt turister. 

Matutbudet är soppa, sallader, enklare gryträtter, lasagne, bakpotatis, gratänger och 

vegetariska alternativ. Även kaffebröd, bakverk och smörgåsar erbjuds cafégästerna. 

Sökande Karl-Erik Svanér har genomgått kunskapsprov med godkänt resultat. 

Remissinstanserna hade inget att erinra avseende ansökan. 

Beslutsunderlag 

- Utredning daterad 12 november 2018 från handläggare Jeanette Krafft 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnd beviljar Karl-Erik Svanér 

stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin, AJA- och spritdrycker till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  

Servering får ske året runt mellan klockan 11.00-01.00 i serveringslokalerna och på 

uteserveringen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Handläggare Jeanette Krafft 

__________
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Dnr VON 2018/185 

VON § 138 Ansökan om serveringstillstånd Dalhall 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Strand Hotel i Visby AB stadigvarande 

serveringstillstånd för allmänheten att servera starköl, vin, AJA- och spritdrycker på 

Dalhall Hotell & Restaurang inom de ombyggda lokalerna och på uteserveringar enligt 

8 kap 2 § alkohollagen. 

Servering får ske alla dagar året runt under tiden klockan 11.00-01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Strand Hotel i Visby AB har anmält att lokalerna byggs om i Dalhall Hotell & 

Restaurang. Ombyggnaden påverkar serveringslokalerna för verksamheten i ovan 

rubricerat serveringsställe. En utökning av uteserveringarna ingår i ombyggnaden. 

Verksamheten kommer även i fortsättningen att vara motellverksamhet med 

frukostmatsal samt övriga serveringslokaler. Omändringen består i att restaurangköket 

och frukostmatsalen har flyttats till nya lokaler inom fastigheten. Nya menyer har 

inkommit som redovisar förrätter, huvudrätter och efterrätter. 

Magnus Wiman har serveringstillstånd i Visby och Åmål sedan många år. Det har inte 

framkommit några anmärkningar vid de tillsynsbesök som gjorts och anmälan om 

serveringsansvariga och ansvarig personal har registrerats för verksamheten. Den 

redovisade ombyggnaden gäller i första hand frukostmatsal och restaurangkök samt en 

uteservering vid entrén. Övriga lokaler är desamma som tidigare och berörs inte av 

ombyggnaden. Det har inte framkommit några oklarheter i anmälan. 

Beslutsunderlag 

-Utredning daterad 9 november 2018 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beviljar Strand Hotel i Visby 

AB stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten att servera starköl, vin, AJA- och 

spritdrycker på Dalhall Hotell & Restaurang inom de ombyggda lokalerna och på 

uteserveringar enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Servering får ske alla dagar året runt under tiden klockan 11.00-01.00. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Handläggare Yvonne Pettersson 

__________
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Dnr VON 2018/198 

VON § 139 Information: brev till vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och diskuterar innehållet i ett brev skickat från 

privatpersoner gällande en händelse inom IFO:s verksamhetsområde. Händelsen har 

även rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningen via synpunktshanteringsystemet. 

En anonym anmälan har skickats till inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande 

samma ärende. IVO har överlämnat skrivelsen till vård- och omsorgsnämnden i Åmåls 

kommun med hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Avdelningschef IFO och socialsekreterare redogör för händelsen, bakgrunden och 

vidtagna åtgärder. En tillbudsrapport har upprättats och händelsen är polisanmäld. 

Ärendet hanteras för övrigt i synpunktshanteringssystemet enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:9 om kvalitet och ledningssystem, klagomål 

och synpunkter på verksamheten. 

Yrkande 

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

Beslutsgång 

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

beslutar enligt detta. 

__________  
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VON § 140 Information: brukarundersökning 
äldreomsorgen 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres 

uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.  

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och 

omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och 

som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. 

Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som våren 2018 gick ut till 

alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt 

boende.             

Avdelningschef för äldreomsorgen Marco Niemelä presenterar enkätsresultatet 

för hemtjänsten respektive särskilt boenden. 

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 nämnden har beslutat enligt 

detta. 

__________
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Dnr VON 2018/186 

VON § 141 Förändring av hyresrabatter inom LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hyresrabatt på lägenheter inom LSS ska gälla 

för hyror som överstiger 6 220 kronor per månad från 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag utgår hyresrabatt för lägenheter inom LSS som överstiger 6 000 kronor per månad. 

Beslut om hyresrabatter togs 2016 när max bostadstillägg (BTP) utgick till 5 000 

kronor per månad. Nu är max BTP höjt till 5 220 kronor per månad och det är därför 

rimligt att hyresrabatten ska utgå till lägenheter som överstiger 6 220 kronor per månad 

för att inte öka subventionen för den enskilde. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2018 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

Yrkande 

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

lägenheter inom LSS ska gälla för hyror som överstiger 6 220 kronor per månad från 1 

januari 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Eva Larsson 

Johan Fritz 

__________
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Dnr VON 2018/159 

VON § 142 Remiss: Motion gällande högre 
bemanning nattetid 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till nästa instans 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (-) föreslår i en motion att vård- och omsorgsnämnden ska 

omprioritera inom budget för 2018 och 2019 för att tillskapa mer personal på natten. I 

motionen föreslås även att man inför budgeten 2020 tar med behovet av utökade 

resurser till nattpatrullen. 

Hemvårdens nattpersonal har i dagsläget en grundbemanning som överensstämmer 

med det behov som finns. 

Hemvårdens nattpatrull ansvarar för de sociala insatserna samt vissa medicinska 

uppgifter på delegering. Brukarnas behov och önskemål är vägledande i planeringen av 

nattpatrullens insatser. Verksamhetsansvariga följer kontinuerligt att brukarnas behov 

kan tillgodoses med den aktuella bemanningen. Vid arbetstoppar, till exempel 

omfattande anrop via trygghetslarm, samverkar man med övrig nattverksamhet inom 

förvaltningen som exempelvis nattpersonal inom LSS och särskilt boende. 

Verksamheterna kan vid behov stötta varandra. Finns det behov av ökad bemanning, 

till exempel vid vård i livets slut eller på grund av arbetsmiljöskäl tillsätts extra 

personal. 

Det finns inga indikationer, vare sig synpunkter/klagomål, långa väntetider 

trygghetslarm eller arbetsmiljöskäl som pekar mot att det är en för låg bemanning för 

de uppdrag som det finns behov av. 

Beslutsunderlag 

- Motion inkommen 26 september 2018 från Lisbeth Vestlund (-) 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2018 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

Yrkande 

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

att anse motionen som besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt 

detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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VON § 143 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Ingela Arvidsson presenterar sitt arbete med värdegrund. Ingela skrev 2011 

en rapport om värdegrundsarbetet som bedrivits på Åmålsgården och presenterar nu till 

nämnden en uppföljningsrapport. 

Nämndsekreterare Pierre Carroz lämnar en information om iPads till ledamöter som 

avslutar sina uppdrag. 

  

Vård- och omsorgsnämnden riktar ett stort tack till all personal inom vård- och 

omsorgsförvaltningen för ett mycket gott arbete. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-12-13  16 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VON § 144 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 november 2018, bilaga 77 

2. Bistånd för perioden 1 till 30 november 2018, bilaga 999-1006 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 november 2018, bilaga 1007 

4. Vuxengrupp för perioden 1 till 30 november 2018, bilaga 1008-1009 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 till 30 november 2018, bilaga 1010-1014 

6. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 till 30 november 2018, bilaga 1015 

__________  
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VON § 145 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 27 november 2018 om avskrivning i 

mål om bostadsanpassningsbidrag. 

__________ 


