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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-02-22, kl 08.00-12.00 
Beslutande Anne Sörqvist (c), ordf 

Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Terttu Martinsson (c) 
Rose-Marie Wickman-Kyrk (kd) ersättare för Inger Herfindal (kd) 
Ewa Arvidsson (s) 
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) 
Tina Carlson (v) ersättare för Ulla Berne (m) 
 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (c) ersättare 
Gert Hovbratt (c) ersättare 
Ulrika Kvamme (s) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Johan Andersson och Linnea Kjellgren, ekonomi, § 22 
Anna Agdur, familjecentralen, § 23 
Maria Junzell och Bertil Torstensson, psykiatrin, § 26 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Terttu Martinsson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2007-03-08 

 §§ 22 - 28 Sekreterare 
Kerstin Nilsson 

Paragrafer

 
Ordförande 

Anne Sörqvist 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Terttu Martinsson 

 
 

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

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 22 - 28 
Sammanträdesdatum 2007-02-22 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-03-09 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-03-31 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift …………………………………………………… 
Kerstin Nilsson 
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Von § 22 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Preliminärt bokslut för 2006 presenteras. Rapporten visar ett preliminärt 
överskott på drygt 2 milj kr för vård- och omsorgsverksamheten där den totala 
tilldelade ramen var 216.785.000 kr. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet.  
 
----------
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Von § 23 
 
FAMILJECENTRALEN 
 
Socialsekreterare Anna Agdur informerar nämnden om familjecentralens 
verksamhet, som sedan starten för ca två år varit mycket lyckosam med 
många besökare.  
 
Familjecentralen drivs i samverkan mellan primärvården och kommunen och 
omfattar verksamheterna barnavårdscentral, barnmorskemottagning, öppen 
förskola samt förebyggande socialtjänst. 
Målgrupp för verksamheten är föräldrar med barn upp till fem års ålder. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden tackar för en intressant information om en mycket viktig verksam-
het som drivs i utmärkt samverkan mellan primärvård och kommun. 
 
----------    
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Von § 24  Dnr 030/2007 
AU § 9 
 
AVTAL OM ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK I ÅMÅL 
 
Föreligger förslag på avtal mellan primärvården i Åmål och kommunen 
avseende arbetsterapi och sjukgymnastik. Enligt förslaget skall primärvården 
ha arbetsgivaransvar för sjukgymnastikpersonal och kommunen för 
arbetsterapipersonal. Avtalstiden föreslås gälla i tre år, fr o m 2007-03-01 – 
2010-02-28. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta enligt förslaget. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att anta förslaget att gälla för tiden 2007-03-01 –  
2010-02-28. 
 
---------- 
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Von § 25  
AU § 13  Dnr 018/2007 
 
TILLSYN AV LSS-VERKSAMHETEN 
 
Föreligger beslut från Länsstyrelsen avseende tillsyn enligt 26 § LSS. 
I beslutet riktar Länsstyrelsen allvarlig kritik mot vård- och omsorgsnämnden 
i Åmåls kommun för att de av nämnden antagna riktlinjerna innebär om-
fattande begränsningar av den enskildes rättigheter.  
 
Länsstyrelsen skriver vidare i sitt beslut att de förutsätter att vård- och 
omsorgsnämnden snarast vidtar åtgärder utifrån vad Länsstyrelsen anger i sitt 
beslut samt vad som anges i den nationella rapporten. 
 
Arbetsutskottet kan konstatera att enligt media har ca 90 % av landets 
kommuner fått likartat beslut. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att riktlinjerna tas bort. 
 
---------- 
 
Vid dagens sammanträde föreligger skrivelse från Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, till Finans- och socialdepartementen med anledning av 
länsstyrelsernas rapport. I skrivelsen påpekas att länsstyrelsernas rapporter 
inte uppfyller de kvalitetskrav som bör kunna ställas på material från tillsyns-
myndigheterna.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att riktlinjerna för LSS-
handläggningen tas bort. 
 
---------- 
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Von § 26 
 
NATIONELL PSYKIATRISAMORDNING – „MILTON-PENGARNA“ 
 
Nationell psykiatrisamordning, en utredning som tillsattes av regeringen 
hösten 2003, är nu slutfört. Uppdraget var att göra en översyn av psykiatri-
området samt skapa förutsättningar för en kraftsamling hos samtliga berörda 
aktörer för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om de psykiskt 
funktionshindrade. 
 
Maria Junzell från kommunens socialpsykiatri och Bertil Torstensson från 
regionens psykiatriska öppenvårdsmottagning informerar om hur samarbetet 
enligt samordningens intentioner har skett i vår kommun.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden tackar för informationen och kommer att följa det fortsatta utveck-
lingsarbetet med stort intresse. 
 
---------- 
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Von § 27  Dnr 025/2007 
 
HANDIKAPPOLITISKA PLANEN 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ärendet ”redigering av 
den handikappolitiska planen” till vård- och omsorgsförvaltningen. Därefter 
skall programmet sändas till partigrupperna för synpunkter. 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
KsAu 

Vård- och omsorgsnämnden tar detta som en rapport och konstaterar att 
ärendet skall behandlas av de politiska grupperna, varefter beslut skall tas av 
kommunstyrelsen den 10 april. 
 
---------- 
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Von § 28 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- Beslut från Länsstyrelsen, dat 2007-01-23 avseende Kristinedals skolhem 
- Beslut från Länsstyrelsen, dat 2007-01-26 avseende Björkebäcks Vård AB 
- Lex Sarah-anmälningar under 2006, 3 st, diarienr 031/2007. 
---------- 
 
Folkhälsorådet 
Ewa Arvidsson informerar från folkhälsorådets senaste möte. 
---------- 
 


