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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2006-01-26 kl 08.00-16.00 
Beslutande Anne Sörqvist (c), ordf 

Anelia Dotcheva (c) 
Ulla-Britt Johansson (c) 
Inger Herfindal (kd) 
Terttu Martinsson (c) 
Ewa Arvidsson (s) 
Karin Lindwall (s) 
Cecilia Gustafsson (s) ersättare för Niklas Karlsson (s) kl 08.00 – 11.30 
Birgit Karlsson (mp) 

Övriga deltagande Rose-Marie Wickman-Kyrk (kd) 
Anders Hedin (s) kl 08.00 – 12.00 
Rolf Andersson (s) kl 13.00 – 16.00 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Ingrid Hagekull, Margareta Nordström, Agneta Gip och  
Bertil Fryklind, representanter för Röda Korset Åmålskretsen, § 8 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Ulla-Britt Johansson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2006-01-31 

 §§ 1 - 9 Sekreterare 
Kerstin Nilsson 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Anne Sörqvist 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Ulla-Britt Johansson 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 1 - 9 
Sammanträdesdatum 2006-01-26 
Datum för 
anslags uppsättande 2006-02-01 

Datum för 
anslags nedtagande 2006-02-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 1 
 
TILL MINNE 
 
Sammanträdet inleds med en tyst minut till minne av bortgångne ledamoten 
Nils-Erik Nilsson. 
 
---------- 
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Von § 2 Dnr 012/2006 
 
ATTESTPLIKTIGA ÅR 2006  
 

                                          Föreligger förslag på attestpliktiga med ställföreträdare vid vård- och 
                                          omsorgsförvaltningen år 2006. 
 
                                          VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
  
                                          Förteckning över attestpliktiga med ställföreträdare inom vård- och  
                                          omsorgsnämndens ansvarsområde fastställes enligt förslaget.                                      
                                           

---------- 
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Von § 3  
AU § 2  Dnr 173/2005 
 
DJURPARKEN –  
SPONSRING OCH EKONOMISKA RUTINER 
 
Föreligger revisionsrapporten ”Granskning av djurparken – sponsring och 
ekonomiska rutiner”. 
 
Revisionen har granskat rutinerna kring sponsring och ekonomiska rutiner för 
djurparken i Åmål med anledning av de insamlingsbössor för sponsring som 
står utställda på ett antal ställen i centralorten. 
 
Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 

                                          Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
- att sponsringen via insamlingsbössor i centralorten upphör. 

 
                                          Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

- att insamlingsbössorna dras in i avvaktan på kommunstyrelsens beslut. 
 
---------- 
 

Expedieras till:                  VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Kommunstyrelsen  

Som svar på kommunstyrelsens remiss föreslår vård- och omsorgsnämnden  
 
-     att sponsringen via insamlingsbössor i centralorten upphör, samt 
 
-     att insamlingsbössorna dras in i avvaktan på kommunstyrelsens beslut. 
 
---------- 
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Von § 4 
AU § 3  Dnr 181/2005 
 
BIDRAGSANSÖKAN FRÅN NÄFFS ÄLVSBORG 
 
Ansökan har inkommit från N:a Älvsborgs förening för Frivilliga samhälls- 
arbetare (NÄFFS) om verksamhetsbidrag för 2006. Föreningen är en ideell 
förening som tillhör Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller ansökan och ger föreningen 3.000 kr i 
verksamhetsbidrag för år 2006. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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Von § 5 
AU § 4  Dnr 005/2006  
 
AVGIFTER LSS-KORTTIDSBOENDE 
 
Föreligger förvaltningens förslag på avgifter för korttidsboende enligt § 9 
LSS. Avgifterna grundar sig på självkostnadsprincipen och motsvarar 4 % 
uppräkning. 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2005-12-19 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Att avgifterna vid korttidsboende enligt § 9 LSS fastställs till 
- 3.315 kr/dygn vid korttidsboendet Fenix 
- 3.150 kr/dygn vid korttidsboendet Klövervägen. 

 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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Von § 6 
AU § 5  Dnr 182/2005  
 
AVGIFT FÖR SNÖRÖJNING 
 
Fram till år 2002 var behovet av snöröjning en biståndsfråga, d v s en 
myndighetsuppgift. I och med att myndighetsuppgiften togs bort är det upp 
till varje kommun om, hur och på vilket sätt snöröjning till pensionärer skall 
utföras. På uppdrag av kommunstyrelsen pågår arbete med utarbetande av en 
tydligare policy som väntas vara färdig för beslut under våren. 
Avgiften, 79 kr/timme, är oförändrad sedan tjänsten baserades på bistånds- / 
myndighetsunderlag och var då en subventionerad tjänst. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2006-01-02 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avgiften för snöskottning fastställs till 
- 75   kr/tillfälle för skottning till ytterdörr/personentré 
- 150 kr/tillfälle för skottning av fler ytor ex garageuppfart och upplogade 

vägvallar. 
 

                                          ---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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Von § 7 
AU § 6  Dnr 013/2006  
 
ADMINISTRATIVT STÖD I HEMVÅRDEN 
 
Som ett led i arbetet med frågan ”Hur många medarbetare kan en chef ha?” 
föreligger förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2006-01-05. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår personal- och organisationsutskottet 
besluta 
 
- att 75 % omvårdare omvandlas till 

 
1) 50 % enhetscheftjänst för hemsjukvården. Tillsammans med befintliga  

          50 % tjänst blir detta en 100 % tjänst 
      2) 25 % MAS som tillsammans med befintliga 50 % blir 75 % MAS tjänst 
 
---------- 
 
Samrådsprotokoll från 2006-01-25 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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Von § 8  Dnr 014/2006  
 
SVENSKA RÖDA KORSETS PLATTFORM FÖR ÄLDREFRÅGOR 
 
Representanter för Röda Korsets Åmålskrets är inbjudna till dagens 
sammanträde för att informera om sitt arbete med äldrefrågor inom Röda 
Korset. Delegationen består av Ingrid Hagekull, Margareta Nordström, 
Agneta Gip och Bertil Fryklind. 
 
Äldreomsorgsfrågor är ett prioriterat område inom Röda Korset och en 
plattform med tio punkter presenteras. 
 
De tio punkterna är: 
-  Äldre ska inte diskrimineras  
-  Äldre ska kunna delta i aktiviteter som ger deras liv mening och innehåll      
-  Samhällets service ska vara lättillgänglig för äldre    
-  Staten, landstinget och kommunerna ska samarbeta för att trygga äldres rätt  
    till hälsa, vård och omsorg 
-  Hemmiljön ska motsvara äldres behov  
-  Kommunen ska ge stöd till anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet  
-  Psykisk ohälsa hos äldre måste upptäckas och behandlas   
-  Äldre har rätt att byta bostadsort   
-  Samverkan i äldrefrågor mellan kommuner och frivilligorganisationer måste 
    öka                                                                                                                             

                                          -   Lokala handlingsprogram för äldrefrågor ska finnas i alla kommuner. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ordföranden tackar representanterna för en intressant och givande 
information. 
 
Nämnden kommer att beakta framförda idéer och åsikter i sitt fortsatta 
planerings- och utvecklingsarbete. 
 
----------
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Von § 9 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger: 
 
- Skrivelse från Länsstyrelsen om tillsyn av äldreomsorgen 
- Skrivelse från Arbetsmiljöverket om tillsyn av äldreomsorgen 
- Vårdtagarflöde vid korttidsavdelningen på Ekbacken 
- Flödesschema för äldreomsorgen 2005 
- Statistik bostadsanpassningsärenden 2005 
- Sammanställning av arbetsskadeanmälningar 2004 – 2005 
- Ersättningsbelopp för utskrivningsklara patienter i Västra Götaland 
- Vice ordföranden rapporterar från Folkhälsorådets senaste sammanträde 
 
---------- 


