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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2006-02-23 kl 08.00-12.00 
Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf 

Bertil Fryklind (c) ersättare för Anne Sörqvist (c) 
Anelia Dotcheva (c) 
Ulla-Britt Johansson (c) 
Terttu Martinsson (c) 
Inger Herfindal (kd) 
Anders Hedin (s) ersättare för Karin Lindwall (s) 
Cecilia Gustafsson (s) ersättare för Niklas Karlsson (s) 
Birgit Karlsson (mp) 

Övriga deltagande Rose-Marie Wickman-Kyrk (kd), ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Birgitta Jonasson, enhetschef § 18 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Birgit Karlsson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2006-02-28 

 §§ 13 - 19 Sekreterare 
Kerstin Nilsson 

Paragrafer

 
Ordförande 

Ewa Arvidsson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Birgit Karlsson 

 
 

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

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 13 - 19 
Sammanträdesdatum 2006-02-23 
Datum för 
anslags uppsättande 2006-03-01 

Datum för 
anslags nedtagande 2006-03-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 13 
 
VAL TILL ARBETSUTSKOTTET 
 
Ulla-Britt Johansson föreslår vård- och omsorgsnämnden utse nuvarande 
ersättare Anelia Dotcheva (c) till ledamot i arbetsutskottet samt att Terttu 
Martinsson (c) utses till ny ersättare efter Anelia Dotcheva. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Anelia Dotcheva (c) som ordinarie 
ledamot i arbetsutskottet efter Nils-Erik Nilsson för återstoden av innevarande 
mandatperiod.   
 
Som ersättare i arbetsutskottet efter Anelia Dotcheva väljes Terttu Martinsson 
(c) för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 

                                          ---------- 
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Von § 14 
 
EKONOMISK RAPPORT 
 
Ekonomisk rapport per den 31 januari 2006 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
 
---------- 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2006-02-23 4 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

Von § 15 Dnr 25/2006 
 
LSS-KORTTIDSBOENDE FENIX OCH KLÖVERVÄGEN 
 
Föreligger förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2006-02-15 med 
förtydligande kring LSS-korttidsboende Fenix och Klövervägen. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet. 
 
---------- 
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Von § 16  Dnr 015/2006  
 
 
INTRODUKTIONSINSATSER 2006 FÖR PERSONER MED 
UPPEHÅLLSTILLSTÅND 
 
Kommunstyrelsen har till vård- och omsorgsnämnden för yttrande remitterat 
inkommen skrivelse från Integrationsverket. 
 
Skrivelsen behandlar framställan om tillfällig överenskommelse för 2006 om 
introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd. 
 
Kommunen har redan gällande överenskommelse om mottagande av 30 
personer per år. Integrationsverket önskar nu teckna en tillfällig och särskild 
överenskommelse med kommunen om ytterligare introduktionsplatser för år 
2006. 
 
Ulla-Britt Johansson föreslår att nämnden ger presidiet i uppdrag att föra 
diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott i ärendet. 
 
Ewa Arvidsson föreslår att kommunen säger ja till ytterligare 18 introduk-
tionsplatser. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att vård- 
och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Ulla-Britt Johanssons förslag. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att presidiet ges i uppdrag att föra diskussioner med 
kommunstyrelsens arbetsutskott i ärendet. 
 
Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för 
eget förslag. 
 
---------- 
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Von § 17  Dnr 026/2006 
 
FERIEPRAKTIK FÖR UNGDOMAR 16 – 18 ÅR 
 
Feriepraktik för ungdomar i åldern 16 – 18 år anordnas av arbetslivsenheten. 
Verksamheten är delvis finansierad med statsbidrag. Ungdomarna som arbetar 
fyra timmar per dag under en fyraveckorsperiod har i mer än 10 år ersatts med 
2.000 kr. 
 
IFO-chef Sylvia Tilleby föreslår i tjänsteskrivelse att ersättningen höjs till 
3.000 kr. Kostnaden för den ökade ersättningen kan finansieras inom IFO-
enhetens budget. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningen vid feriepraktik för 
ungdomar 16 – 18 år fastställs till 3.000 kr. 
 
----------
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Von § 18  Dnr 020/2006  
 
KOMPETENSSTEGEN 
 
Regeringen har beviljat Åmåls kommun 1,8 milj kr för ett treårigt projekt 
inom ramen för Kompetensstegen.  
 
Kompetensstegen är ett statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling 
inom vård och omsorg om äldre. 
 
Huvudområden för aktiviteter i projektet är 
- värdegrundsarbete 
- brukaren i fokus 
- verksamhetsledare 
- klagomålshantering och förändringsarbete. 
 
Enhetschef Birgitta Jonasson informerar nämnden om det påbörjade arbetet 
med projektet. 
 
---------- 
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Von § 19 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För nämndens kännedom föreligger: 
- skrivelse till kommunstyrelsen avseende flyktingkontot 
- flödesschema äldreomsorgen januari 2006 
- anmälan 2005 enligt Lex Sarah 
- revisionsrapport ”Intern kontroll – övergripande granskning”. 
---------- 
 
Skrivelse till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP 
En inbjudan till barn- och ungdomspsykiatrin för diskussioner kring sam-
arbetet med BUP sändes i december från vård- och omsorgsförvaltningen. 
Förvaltningen har ännu ej fått svar. 
Birgit Karlsson informerar nämnden om att hon även lämnat kopia av vård- 
och omsorgsnämndens brev till hälso- och sjukvårdskansliet. 
---------- 
 
Tackkort 
Ordföranden förmedlar ett varmt tack till vård- och omsorgsnämnden från 
Ejan, Pernilla och Thomas Fridlund med familjer för vänligt deltagande i 
samband med Nils-Erik Nilssons bortgång. 
---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


