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Von § 22 
 
EKONOMISK RAPPORT 
 
Ekonomisk rapport per den 28 februari 2006 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
 
----------
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Von § 23 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. 
 
Nämnden beslutade vid sammanträde 2006-02-23 föra diskussioner i ärendet 
med kommunstyrelsen arbetsutskott. Detta skedde 2006-03-07, KsAu § 130 
och kommunstyrelsen avvaktar nu vård- och omsorgsnämndens yttrande i 
ärendet. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2006-03-21 föreligger. 
 
Ewa Arvidsson föreslår från den socialdemokratiska gruppen att kommunen 
säger ja till ytterligare 18 introduktionsplatser. 
 
Från den borgerliga gruppen föreslår Anne Sörqvist att kommunen bibehåller 
mottagande av 30 flyktingar i enlighet med gällande överenskommelse. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att vård- 
och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med den borgerliga gruppens förslag. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen bibehålla 
nuvarande avtal, d v s ett mottagande av 30 flyktingar per år. 
 
Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för 
eget förslag. 
 
---------- 
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Von § 24  Dnr 039/2006 
 
SAMVERKAN KRING UNGDOMSMOTTAGNINGAR 
 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade 2 februari 2006 att 
rekommendera medlemskommunerna att godkänna det föreslagna styr-
dokumentet ”Ungdomsmottagningar i Västra Götaland”.  
 
Styrdokumentet är underlag för samverkan med VG-regionen när det gäller 
ungdomsmottagningarnas verksamhet. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslaget styrdokument avseende 
”Ungdomsmottagningar i Västra Götaland”. 
 
---------- 
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Von § 25  Dnr 040/2006    (006/2005) 
 
REDOVISNING AV BOENDEPROJEKT 
 
Under åren 2003-2005 har i kommunen med finansiellt stöd från Social-
styrelsen pågått ett boendeprojekt. 
 
Målgruppen för projektet var femton ”etablerade missbrukare” med inslag av 
psykiska funktionshinder och/eller somatiska besvär som var i behov av ett 
permanent boende. Det kommunala bostadsbolaget (ÅKAB) ställde bostäder 
till förfogande. Två socialarbetare var tillgängliga för hyresgästerna. 
Socialarbetarna arbetade med individuellt uppgjorda handlingsplaner för varje 
hyresgäst och arbetade tillsammans med RIA för en meningsfull 
sysselsättning och fritid. Kommunpsykiatrins sjuksköterska sörjde för att 
deras behov av bättre fysisk och psykisk hälsa och tandvård utreddes och 
tillgodosågs. 
 
Samarbetspartners har varit det kommunala bostadsbolaget (ÅKAB), Hela 
Människan RIA och kommunpsykiatrin. 
 
Stefan Löwenborg och Maria Junzell informerar nämnden om projektet och 
dess resultat.  
 
Boendestödet ingår numera i individ- och familjeomsorgens ordinarie 
verksamhet.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för redovisningen från arbetet med det 
lyckade boendeprojektet. 
 
---------- 
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Von § 26 
 
FÖRVALTNINGENS KVALITETSARBETE 
 
Gunilla Bexelius informerar från förvaltningens kvalitetsarbete där arbete 
pågår med att ta fram ett kvalitetssystem för rutiner och policydokument. 
 
Förvaltningen jobbar med fyra huvudområden: 
- ekonomi 
- personal- och arbetsmiljö 
- administration 
- verksamhet. 
 
Genom arbete med processkartläggningar i huvudprocesser och delprocesser 
granskas det dagliga arbetet. (Från beslut till verkställighet.) 
 
Som resultat kommer servicedeklarationer att utarbetas. Dessa skall 
tydliggöra för brukaren/kunden vad som kan garanteras i tjänsten/uppdraget.   
En servicedeklaration skall vara relevant, meningsfull för brukaren, 
utmanande men realistisk, enkel och mätbar. 

                                           
                                          VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
                                           
                                          Vård- och omsorgsnämnden tackar för en intressant information. 
    
                                          ----------
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                                          Von § 27 Dnr 041/2006  
AU § 24 
 
REHAB-AVTAL 
 
I samband med Ädel-reformen 1991 tecknades ett samarbetsavtal om 
rehabilitering mellan primärvården och Åmåls kommun. Detta avtal har 
förnyats automatiskt varje år.  
 
I tjänsteskrivelse daterad 2006-03-03 förordar förvaltningschefen uppsägning 
av avtalet för omförhandling med anledning av att mycket hänt sedan 1991 
och avtalet beskriver inte den verksamhet som bedrivs idag. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att  samarbetsavtalet mellan primärvården och kommunen sägs upp  
       fr o m 2007-01-01 
 
att  förslag till nytt samarbetsavtal utarbetas för att gälla fr o m 2007-01-01. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----------
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Von § 28  Dnr 042/2006  
AU § 27   
 
HYROR LOKALER HEMVÅRDEN OCH EKBACKEN 
 
Föreligger förvaltningschefens tjänsteskrivelse avseende förslag till hyres-
sättning för till- och ombyggda lokaler på Ekbacken för rehabiliterings-
verksamheten samt flytt av hemtjänsten till Åmålsgårdens nuvarande vård-
central. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att   godkänna beräknad hyreskalkyl för ombyggnad och anpassning av             
        lokalerna för rehabilitering 
 
att   kostnaderna beaktas i 2007 års budgetarbete. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----------
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Von § 29 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Detaljplan för kvarteret Mörten 
Vård- och omsorgsnämnden konstaterar med tillfredsställelse att nybygg-
nation av bostadshus med hyresrätter planeras i tätorten. Detta ger en ökad 
tillgänglighet av lägenheter med god boendemiljö i centrala staden. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
sammanställa nämndens yttrande. 
---------- 
 
Inriktning av närsjukvården (dnr 175/2005) 
Föreligger för nämndens kännedom ”Inriktningsdokument för framtidens 
närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet”. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2005-12-16 att ställa sig bakom 
dokumentet.  
---------- 
 
Ordförandeträff i kommunalförbundet Fyrbodal 
Ordföranden informerar från träff som varit 10 mars på Österängens 
äldreboende i Uddevalla. 
---------- 
 
Budgetöverläggningar 
Presidiet informerar från presidieträff den 20 mars där arbetssättet för 
kommunens framtida budgetarbete presenterades. Budgetarbetet kommer att 
ske i ett 3-årsperspektiv. 
---------- 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland 
Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från möte den 13 mars. 
Bl a hade diskuterats psykiatrin, BUP samt sammanslagningen av vård- 
centralerna. 
---------- 
 
Folkhälsoråd 
Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från rådets möte den 20 mars. 
---------------- 
 
Kommunala Handikapprådet 
Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från möte den 16 mars. 
---------------- 
 
Evakueringslägenhet 
Behov finns av att förvaltningen kan disponera någon form av evakuerings-
lägenhet. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att underlag för beslut skall 
presenteras vid nästa nämndsammanträde. 
---------- 


