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Von § 93 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 30 september 2006 redovisas.  
 
Föreligger även skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och 
ekonomichefen med vädjan om besparingsåtgärder under 2006. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ekonomirapporten antecknas till protokollet och skrivelsen läggs med 
beaktande till handlingarna. 
 
----------
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Von § 94 Dnr 066/2006  
Von § 88 
AU § 72 
 
DJURPARKEN 
 
Kommunstyrelsen har för vård- och omsorgsnämndens yttrande remitterat 
inkommen motion från Håkan Sandberg (m) med förslag om att djurparken 
återföres från vård- och omsorgsnämnden till kultur- och servicenämnden. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet tas upp på nämndens nästa sammanträde med förvaltningschefens 
tjänsteutlåtande. 
---------- 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2006-09-12 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet återremitteras med uppdrag åt presidiet att inbjuda kultur- och 
servicenämndens presidium för gemensamma diskussioner. 
---------- 
 
Föreligger protokoll från presidiemöte mellan kultur- och servicenämnden 
och vård- och omsorgsnämnden. 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden förslår kommunfullmäktige 
 
-  att djurparken även i fortsättningen organisatoriskt skall tillhöra vård- och 
omsorgsförvaltningen / ALE för att vara en god arbetsplats för arbetslösa 
ungdomar och vuxna 
 
- att samarbetet mellan kultur- och serviceförvaltningen / Örnäs camping och 
djurparken skall utvecklas så att campingen och djurparken knyts ihop på ett 
bättre sätt för de turister som besöker Åmål. 
 
Dessa förslag utgör vård- och omsorgsnämnden svar på Håkan Sandbergs 
motion angående djurparkens organisatoriska tillhörighet. 
----------
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Von § 95 Dnr 112/2006 
 
UNGDOMAR PÅ MELLAN- OCH HÖGSTADIET MED PROBLEM 
 
Presidierna för barn- och utbildning, kultur- och service och vård- och 
omsorgsnämnderna har enats om att hos kommunfullmäktige ansöka om att 
vård- och omsorgsnämndens fonderade medel på 2,3 milj kr skall avsättas för 
en långsiktig satsning på de problem som uppstått kring ett gäng ungdomar. 
 
Vidare enades presidierna om att ett långsiktigt samarbete inleds mellan 
skolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten för att strukturera ungdomar-
nas skoltid och fritid. Barn- och ungdomspsykiatrin, polisen och ungdoms-
mottagningen bjuds in som samarbetspartners. I arbetet skall också 
föräldrastöd/utbildning ingå. 
 
Gunilla Bexelius rapporterar från planeringsmötet och Sylvia Tilleby redogör 
för planeringen för de omedelbara åtgärderna samt för en handlingsplan på 
längre sikt. 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden stödjer det gemensamma arbetet med upp-
rättande av handlingsplaner. 
 
Vidare beslutar vård- och omsorgsnämnden att hos kommunfullmäktige 
ansöka om att fonderade medel på 2,3 milj kr får tas i anspråk för ändamålet. 
 
---------- 
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Von § 96 
AU § 80  Dnr 104/2006 
 
MOTION ANGÅENDE UNGDOMSARBETSLÖSHETEN I ÅMÅL 
 
Arbetslivsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen har för yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu § 395) erhållit motion från Kjell Kaså 
(c) avseende ungdomsarbetslösheten. Motionen är från 30 november 2004. 
 
Ärendet har tidigare varit remitterat direkt till verksamhetschefen för individ- 
och familjeomsorgsenheten, som för kommunstyrelsens arbetsutskott 
redogjort i ärendet. 
 
IFO-chefens tjänsteskrivelse daterad 2006-10-26 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
IFO-chefens tjänsteskrivelse daterad 2006-10-26 överlämnas till kommun-
styrelsen utgörande vård- och omsorgsnämndens svar på motionen om 
ungdomsarbetslösheten i Åmål. 
 
-------- 
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Von § 97 
AU § 81 Dnr 090/2006  
 
LOKALER FÖR HEMVÅRDEN 
 
Hemvården flyttar från lokalerna i ”Prisahuset“ till f d vårdcentralens på 
Åmålsgården i december 2006. Hyresavtalet för ”Prisahuset” är uppsagt  
fr o m januari 2007. 
 
Kostnaderna för ombyggnad och anpassning av lokalerna beräknas till ca  
388 tkr exkl moms enligt bifogat avtal från ÅKAB. I kostnaderna ingår 
dragning av el- och telekablar. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2006-10-11 föreligger.  
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Att vård- och omsorgsnämnden godkänner ombyggnation och anpassning 
enligt avtalet, samt 
 
att kostnaden tas från den hyreskompensation som betalas av primärvården i 
samband med övertagandet. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----------
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Von § 98 
AU § 79  Dnr 105/2006 
 
REVISIONSRAPPORT „Samverkan mellan skola och socialtjänst“ 
 
Från revisionen föreligger för kännedom revisionsrapporten ”Samverkan 
mellan skola och socialtjänst”. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till vård- och omsorgsnämnden. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Revisionsrapporten antecknas till protokollet. 
 
---------- 
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Von § 99 
 
PROJEKT INOM IFO-ENHETEN 
 
Verksamhetschef Sylvia Tilleby redovisar nedanstående pågående projekt 
inom individ- och familjeomsorgsenheten. 
 
Lärlingsprojektet 
Här är f n 15 ungdomar inskrivna och ytterligare medel är sökta. 
Finansieras med hjälp av EU-bidrag. 
 
Volontärer 
Volontärer från Thailand och Sverige finns f n på arbetslivsenheten. 
Finansieras med hjälp av EU-bidrag 
 
Fucking Åmål-projektet 
Här är 10 ungdomar inskrivna. Bl a vid gymnasiets kulturskola. 
Finansieras med hjälp av EU-bidrag -  
Växtkraft Mål 3, stöd till anställbarhet och företagaranda. 
 
RUS (ett nykterhetsprojekt) 
Kommunen deltar i projektet i samverkan med andra kommuner i Västsverige 
och med gränskommuner i Norge. 
Finansieras med hjälp av EU-bidrag 
 
Vårdkedjeprojekt för unga 
Samverkan mellan olika myndigheter 
Finansieras med hjälp av bl a Länsstyrelsen. 
 
Projekt Familjevåldsgruppen 
Finansieras med hjälp av Länsstyrelsen 
 
Psykiatrin 
Samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialpsykiatrin, 
vuxenpsykiatrin och primärvården. 
Finansieras med hjälp av Milton-pengarna. 
 
---------- 
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Von § 100 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För nämndens kännedom föreligger: 
- Beslut enligt SoL inom äldreomsorgen 
- Delegationsbeslut enligt alkohollagen 
- Åtgärdskrav enligt tillsynsrapport; svar till Länsstyrelsen 
- Verksamhetstillsyn av barnperspektivet vid försörjningsstöd;  

beslut från Länsstyrelsen 
                                          ---------- 
 
                                          Nya LSS-boendet 
                                          Ordföranden rapporterar från den officiella invigningen av nya gruppboendet     
                                          Esplanaden på Olofsgatan som ägde rum den 11 oktober. 
                                          ---------- 
 
                                          Samverket 
                                          Samverket har fyllt 10 år och Ewa Arvidsson rapporterar från jubileet. 
 
                                          Illern 
                                          Anelia Dotcheva förmedlar en hälsning från personalen på Illerns plan 3 
                                          om att boende och personal varit på en mycket trevlig utflykt i Dalsland.  
                                          Aktiviteten ingår i projektet Kompetensstegen. 
                                          ----------                                                                                                                          


