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Von § 70 Dnr 095/2006 
 
DRIFTBUDGET FÖR ÅR 2007 
 
Föreligger förvaltningens material avseende budget för år 2007. 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde 14 augusti 
diskuterat budgetmaterialet. 
 
Kommunala Pensionärsrådet har informerats om budgetmaterialet på 
sammanträde 2005-08-17. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-07-28 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer förslag till driftbudget att överlämnas 
till kommunfullmäktige enligt följande: 
 
Budgetförslaget för 2007 är 222.979 tkr, beviljad ram och redovisad budget 
       1.506 tkr, differens/borttaget med ”osthyvel” 
       5.980 tkr, ej kostnadstäckta behov 
   230.465 tkr, reellt budgetbehov 
 
 
Särskild protokollsanteckning 
Vård- och omsorgsnämnden vill till budgetberedningen betona behovet 
av ytterligare resurser för personalförstärkningar vid Åmålsgården, 
Solsätershemmet och inom hemsjukvård/rehabilitering och för utökade  
tjänstgöringsgrader för vårdpersonal.  
 
---------- 
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Von § 71 Dnr 095/2006 
 
INVESTERINGSBUDGET FÖR ÅR 2007 
 
Föreligger förvaltningens förslag till investeringsbudget. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer förslag till investeringsbudget för år 
2007 på totalt 3.155 tkr, att överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
----------
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Von § 72 Dnr 095/2006 
 
MAXAVGIFT FÖR HEMTJÄNST/HEMSJUKVÅRD 2007 
 
Föreligger förslag på maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård. Förslaget följer 
den nationella normen. 
 
Föreligger även förslag på hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, vilka 
båda ingår i maxtaxan. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa: 
- Max avgift för hemtjänst/hemsjukvård 1.612 kr/månad  
- Förbehållsbeloppet följer den nationella normen och är för person över  
      61 år 4.345 kr/mån och för makar 7.280 kr/mån.  
      För personer under 61 år är förbehållsbeloppet 10 % högre än för personer 
      över 61 år.                                                                          
- Avgift för hemsjukvård: 35 kr/besök, dock med högsta avgift 325 kr / 

månad (ingår i maxtaxan). 
 
---------- 
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Von § 73 Dnr 095/2006 
 
AVGIFT FÖR POSTENS SOCIALA SERVICE 2006 
 
Föreligger förslag till avgift för postens sociala service. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
en månadsavgift för postens sociala service till 135 kr per mottagare. 
Avgiften ingår i maxtaxan och föreslås oförändrad gentemot 2006. 
  
----------
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Von § 74  Dnr 095/2006 
 
AVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN 
 
Dalslandskommunerna har genom avtal sedan några år tillbaka gemensam 
handläggare för alkoholtillstånd och för tillsyn folköl och tobak. 
I förvaltningens budgetförslag för 2007 är taxorna uppräknade till samma nivå 
som Mellerud, Dals Ed och Bengtsfors. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa  
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2007 enligt följande: 
 
Permanenta serveringstillstånd 
Nyansökningar  6.000 kr 
Ägarskiften  6.000 kr 
Utvidgade tillstånd  2.500 kr 
Utökad serveringstid   2.000 kr     (1.000 kr återbetalas vid avslag) 
Trafikservering  6.000 kr 
Övrigt, omregistrering  1.000 kr 
 
Tillfälliga serveringstillstånd 
Till allmänheten 1-3 dagar 3.000 kr 
”       ”                 4-6 dagar   3.000 kr 
Mer än 6 dagar  5.000 kr 
Sökande har inget perma- 
nent tillstånd i kommunen 5.000 kr 
Utökade tillstånd  1.500 kr 
Alkoholservering till 
slutna sällskap  1.000 kr 
 
Tillsynsavgift, baserad på årsomsättning av starköl, vin och sprit 
Fast avgift  2.000 kr 
Rörlig avgift (tillkommer) 
- 50.000 kr  1.000 kr 
50.001 –           250.000 kr 1.000 kr 
250.001 –         500.000 kr 2.000 kr 
500.001 –      1.000.000 kr 3.000 kr 
1.000.001 –   2.000.000 kr 5.000 kr 
2.000.001 –   3.000.000 kr 6.000 kr 
3.000.001 –   5.000.000 kr 7.000 kr 
5.000.001 – 10.000.000 kr 8.000 kr 
10.000.000 kr -             10.000 kr 
 
Övriga avgifter 
Årlig tillsyn enligt tobakslagen        500 kr 
Årlig tillsyn av folkölsförsäljning 1.500 kr 
---------- 
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Von § 75  Dnr 095/2006  
 
AVGIFTER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSINSATSER 
 
Föreligger arbetsutskottets förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Äldre- och handikappomsorgen  
Avgift för utprovning av  
hjälpmedel  80 kr/utprovn.tillfälle  särskiljes från hem- 
  (anpassas efter regionens sjukvårdsavgiften,  
  avgift)  följer regionens regel- 
    verk 
 
Enklare hjälpmedel  Köpes av den enskilde 
  vid lägre kostn än 200 kr 
 
Hyra för linne, Ekbacken 260 kr/månad   ingår ej i maxtaxan 
 
Hyra för linne Solsäter  220 kr/månad   ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon   170 kr/månad   ingår i maxtaxan 
 
Borttappad larmknapp   150 kr/knapp  
 
Måltider vid Sörgården  2.355 kr/månad   
 
Avgift vid dagrehab  75 kr/dag 
  (behandling 30 kr  behandlingsavgiften 
  matavgift    45 kr)  ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende Ekbacken  195 kr/dygn  maxavgift 1.612 kr/månad 
  (avgift 80 kr  vårdavgiften ingår i  
  mat    115 kr)   maxtaxan 
 
Vårdavgift klinikfärdiga patienter  80 kr/dygn                                ingår i maxtaxan 
 
LSS 
Måltider m m i gruppbostad  2.100 kr inkl moms. 
(alla måltider, förbruknings-  Avdrag 32 kr/dag för  
artiklar, papper)   de måltider som intas 
  på dagcenter och med 
  70 kr/dygn vid bortovaro 
 
TV-avgift gruppbostad   25 kr/månad 
 
Telefonavgift gruppbostad 35 kr/månad 
 
Resor i boendet med enhetens 
bussar    40 kr/mil/antal resande 
 
    forts. 
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Von § 75, forts 
 
LSS, forts 
Avgifter måltider på korttids ålder 0 – 7 år      53 kr 
  ålder 8 – 15 år    70 kr 
  ålder 16 –    år    80 kr 
 
Avgifter plats korttidsboende 3.187 kr/dygn (Fenix) 
 
Avgifter mat FSO (förlängd 
skolbarnsomsorg)   mellanmål 8 kr 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Familjerådgivning   100 kr/besök 4 gånger,   Följer gemensamt avtal 
  därefter fritt under samma  med dalslandskommunerna 
  behandlingsperiod 
 
Egenavgift för vistelse 
på behandlingshem  90 kr/dag 
 
Arbetslivsenheten
Returen:    
Hämtningsavgift transport Östby               55 kr 
Hämtningsavgift däck på fälg                     45 kr/st 

                                                   Interna tjänster mot andra förvaltningar   160 kr/tim 
Övrigt arbete                                             160 kr/tim 
Transportkostnad (bil och släp)                    3 kr/km 
 
Yttre hemtjänsten 
Avgift utförda uppdrag                                80 kr/tim 
Interna tjänster mot andra förvaltningar     160 kr/tim 
Övrigt arbete                 160 kr/tim 
Transportkostnad (bil och släp)                    3 kr/tim 
Snöröjning, entré,                    75 kr/tillfälle 
övrigt ex garage                    75 kr/tillfälle 
 
Övrigt 
Längre vistelse på externt boende: 
Hyreskostnaden betalas av den enskilde + egenavgift 90 kr/dag 
(Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den enskilde 
har egen varaktig inkomst) 
 
---------- 
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VOn § 76 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 30 juni 2006 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
 
----------
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VOn § 77  Dnr 084/2006 
 
INTRODUKTIONSINSATSER FÖR PERSONER MED  
UPPEHÅLLSTILLSTÅND 
 
Kommunstyrelsen har till vård- och omsorgsnämnden för yttrande remitterat 
inkommen skrivelse från Integrationsverket. Skrivelsen är daterad 2006-06-
30. 
 
Skrivelsen är en förnyad framställan om tillfällig överenskommelse för år 
2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd. 
 
Ewa Arvidsson föreslår att nämnden avstår från yttrande och att frågan 
diskuteras på kommunstyrelsenivå. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Ewa Arvidssons förslag att avstå 
från yttrande i ärendet. 
 
---------- 
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VOn § 78 
AU § 61 Dnr 096/2006  
 
ÖKAD SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
 
Vård och omsorg är den sektor i samhället där deltidsarbete är vanligare än 
heltid. Det är en jämställdhetsfråga och en kvinnofråga, då nästan ca 90 % av 
all vård- och omsorgspersonal är kvinnor. Just nu ligger ett lagförslag om rätt 
till heltid och det finns en uttalad politisk vilja att öka sysselsättningsgraden. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2006-07-26 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att stödja projekt ”ökad sysselsättningsgrad” under perioden  
sept 2006 – augusti 2008 
 
att överföra Tandemprojektets överskott på 400 tkr och avsätta  
500 tkr ur den hyreskompensation som utbetalas av primärvården 
 
att ansöka hos kommunstyrelsen om resterande 170 tkr för två år = 85 tkr/år 
       
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ställer sig bakom projektet ”ökad sysselsättningsgrad” under 
perioden september 2006 – augusti 2008. 
 
Tandemprojektets överskott på 400 tkr överförs till projektet och att 500 tkr 
avsätts ur den hyreskompensation som utbetalas av primärvården. 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN BESLUTAR  
Kommunstyrelsen 

Att hos kommunstyrelsen ansöka om 170 tkr för två år = 85 tkr/år avseende 
projektet ”ökad sysselsättningsgrad”. 
 
---------- 
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VOn § 79 
AU § 62 Dnr 097/2006  
 
DELEGATION 
 
Personer inskrivna i LSS kan ha både SoL och LSS beslut som grund för sina 
insatser. Enligt gällande delegationsordning har olika handläggare delegation 
på respektive beslutsområde. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att delegera beslut enligt SoL till personer som tillhör personkretsen inom 
LSS till handläggaren för LSS-ärenden. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----------
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VOn § 80  Dnr 098/2006  
 
SNÖRÖJNING PÅ LANDSBYGDEN 
 
Vård- och omsorgschefen har i skrivelse till kommunstyrelsen (daterad 2005-
12-14) efterlyst policy, eventuellt taxesystem och hemvist för tjänsten 
snöröjning på landsbygden.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat, § 321, överlämna skrivelse i 
ärendet till vård- och omsorgsnämnden. 
 
Vård- och omsorgschefens tjänsteskrivelse daterad 2006-08-31 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet återsändes till kommunstyrelsen med hänvisning till vård- och 
omsorgschefens tjänsteskrivelse daterad 2006-08-31. 
 
---------- 
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VOn § 81 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- Beslut från Socialstyrelsen i Lex Maria ärende 
- Delegationsbeslut fattade enligt alkohollagen, januari – juli 2006  
- Beslut enligt socialtjänstlagen äldreomsorgen, flödesschema t o m juli –06 
- Svar till Arbetsmiljöverket avseende åtgärdskrav enligt inspektions- 

meddelande AIGÖ 2005/58682 
                                          -     Anmälan enligt Lex Sarah, 2006-02-06  

- Förändringar i Försäkringskassans regelverk avseende assistansersättning 
---------- 
 
Kommunala Pensionärsrådet 
Ordförande och vice ordförande informerar från möte 2006-08-17 där bl a 
rådet hade informerats om budgetförslag för 2007. 
---------- 
 
Behandling av tortyr- och krigsskadade i Åmål?  (Dnr 068/2006) 
Ordförande och vice ordförande informerar från möte med företrädare för 
Röda Korset i Åmål och Skövde. Representanter från Skövde informerar om 
centret i Skövde för tortyr- och krigsskadade. Frågan är om vård- och 
omsorgsnämnden kan vara delaktig med att starta en filial i Åmål. 
 
Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att det är ett mycket angeläget 
ärende som dock ligger närmare hälso- och sjukvårdsnämndens ansvars-
område och är ej direkt kommunens ansvar. 
 
---------- 
 
Medicinteknisk utrustning (Dnr 088/2006) 
Från Anders Karlsson har inkommit skrivelse angående ansvaret för 
medicinteknisk utrustning. 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för engagemanget och konstaterar  
att ansvaret för den medicintekniska utrustningen i förvaltningen ligger på 
chefsfunktion. 
---------- 


