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Anelia Dotcheva (c) 
Terttu Martinsson (c) 
Inger Herfindal (kd) 
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Övriga deltagande Rolf Andersson (s) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Helene Backman Carlsson och Ingemar Sunnerdahl, Länsstyrelsen § 32 
Gun-Britt Ring, flyktingsamordnare, § 34 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Karin Lindwall 
Justeringens  
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 §§ 31 - 36 Sekreterare 
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Karin Lindwall 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum för 
anslags uppsättande 2006-04-26 

Datum för 
anslags nedtagande 2006-05-18 

Förvaringsplats 
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Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 31 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 31 mars 2006 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
 
---------- 
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Von § 32  002/2006 
 
TILLSYN AV ÄLDREOMSORGEN 
 
Länsstyrelsen genomför en genomgripande tillsyn av äldreomsorgen i 
samtliga länets kommuner under 2005 – 2007. Länsstyrelsens tillsyn av 
insatser för äldre personer skall ge svar på frågorna: 
- hur nämnden organiserar och verkställer sina insatser till äldre? 
- har insatserna en god kvalitet? 
- hur garanteras den enskildes rättssäkerhet? 

 
Tillsyn i Åmåls kommun har nu gjorts och vid dagens sammanträde redovisar 
socialkonsulenterna Helene Backman Carlsson och Ingemar Sunnerdahl 
tillsynsrapporten. 
 
Enligt länsstyrelsens sammanfattande bedömning uppfyller nämnden de 
ställda kraven på: 
- planering för att tillgodose nuvarande och kommande behov 
- verksamhetens innehåll gällande individuell planering 
- fysisk miljö 
- mat och måltider 
- rättssäkerhet – handläggning 

 
                                          Vidare bedömer länsstyrelsen att nämnden inte uppfyller de ställda kraven på 

- uppsökande verksamhet 
- mål på verksamhetsnivå 
- metoder för uppföljning och egen kontroll 
- omsorgens innehåll – personalkontinuitet 
- tillräckligt med personal för att tillgodose brukarnas individuella insatser 
- utbildningsnivå bland omsorgspersonalen 
- rättssäkerhet – dokumentation i verkställighet. 

 
                                          VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
                                          Tillsynsrapporten antecknas till protokollet. 
 
                                          ---------- 
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Von § 33 
Au § 36  Dnr 032/2006 
 
MATEN VID KOMMUNENS ÄLDREBOENDEN 
 
Kommunstyrelsen har till vård- och omsorgsnämnden och kultur- och service-
nämnden överlämnat inkommen skrivelse från Olle J Berglund, Mariestad.    
Skrivelsen behandlar maten vid våra äldreboenden och brevskrivaren betonar 
att maten utgör en viktig del i den äldre människans livskvalitet och önskar 
därför att måltiden vid våra äldreboenden skulle kunna bereda den boende en 
större glädje. 
 
Förvaltningschefen informerar om att frågan har tagits upp och diskuterats vid 
våra boenden. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet tas upp på kommande nämndsammanträde. 
 
-------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden delar brevskrivarens uppfattning om att maten  
i äldreomsorgen är mycket viktig och vi har höga ambitioner om kvalitet och 
utseende, men är medvetna om att vi inte alltid lyckas. 
 
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att svara brevskrivaren å 
nämndens vägnar. 
 
----------
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Von § 34 
AU § 38  Dnr 050/2006 
 
INTRODUKTION AV FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 
 
En lokal överenskommelse om samverkan för utveckling och introduktion för 
flyktingar och andra invandrare träffades för år 2005 och skall ses över varje 
år och revideras vid behov. Parter i överenskommelsen är Åmåls kommun, 
Arbetsförmedlingen Dalsland och Migrationsverket i Karlstad. 
 
Reviderad överenskommelse föreligger för kännedom. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Reviderad överenskommelse överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för 
kännedom. 
 
---------- 
 
Flyktingsamordnare Gun-Britt Ring redovisar reviderad ”Lokal överens-
kommelse för introduktion av flyktingar och andra invandrare”. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
---------- 
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Von § 35 
AU § 39  Dnr 056/2006 
 
PERSONLIGT OMBUD 
 
Föreligger förslag till ansökan om statsbidrag avseende personligt ombud för 
psykiskt funktionshindrade. Ansökan avser de fem Dalslandskommunerna 
gemensamt. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden för ställningstagande. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom att en gemensam ansökan från 
Dalslandskommunerna inlämnas till Länsstyrelsen. Driftskostnad för detta 
beräknas till 30.000 kr per år och kommun. 
 
----------
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Von § 36 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- flödesschema över beslut enligt socialtjänstlagen avseende hemtjänst och  

särskilt boende 
- från regeringskansliet: ”Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om 
      äldre” 
---------- 
 
Dialogmöte angående budget 
Presidiet är tillsammans med övriga förvaltningars presidier inbjudna till  
kommunstyrelsen för ett dialogmöte den 24 april angående budgetarbetet.  
---------- 
 
PRO-dag 
Anne Sörqvist och Ewa Arvidsson rapporterar från möte som PRO Älvsborg 
inbjudit till. Alla kommuner i distriktet var representerade och på dagord-
ningen för gemensamma diskussioner fanns bl a äldreboenden, maten och 
kommunala pensionärsrådet. 
---------- 
 
Inflyttning på Åmålsgården 
Förvaltningschefen informerar om att inflyttning till den nyrenoverade delen 
av Åmålsgården kommer att ske 15 maj. Officiell invigning kommer att äga 
rum under hösten. 
---------- 
 
Fadder till äldreboendet Adolfsberg 
De olika verksamheterna inom förvaltningen har enligt tidigare beslut utsedda 
faddrar från nämnden.  
Beslutas att Bertil Fryklind utses till fadder för äldreboendet Adolfsberg. 
---------- 
 
Reservkraftaggregat 
Ewa Arvidsson informerar om att skrivelse från Kaj Lovell, ÅKAB avseende 
reservaggregat till äldreboende behandlats på kommunstyrelsen arbetsutskott 
den 18 april. 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Då vård- och omsorgsnämnden ser ärendet som ett krisledningsärende 
önskar nämndens presidium diskutera den fortsatta handläggningen med 
kommunstyrelsens arbetsutskott, Kaj Lovell och Mats Johansson. 
---------- 


