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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-03-22, kl 08.00-12.30 
Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf 

Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Terttu Martinsson (c) 
Inger Herfindal (kd) 
Ewa Arvidsson (s) 
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) kl 08.00 – 12.00 
Ann Ottosson (s) kl 12.00 – 12.30 
Ulla Berne (m) 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (c), ersättare 
Rose-Marie Wickman-Kyrk (kd), ersättare 
Ann Ottosson (s) ersättare 
Ulrika Kvamme (s) ersättare 
Karin Lindwall (s) ersättare 
Tina Carlson (v) ersättare  
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Birgitta Jonasson, enhetschef, § 40 
Helena Krave och Tore Andersson, personliga ombud, § 39 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Gunnar Dahlstrand 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2007-03-29 

 §§ 31 - 44 Sekreterare 
Kerstin Nilsson 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Anne Sörqvist 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Gunnar Dahlstrand 

 
 

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

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 31 - 44 
Sammanträdesdatum 2007-03-22 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-03-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-04-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 31 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 28 februari 2007 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet.  
 
----------
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Von § 32 Dnr 039/2007  
 
FRAMTIDA BEHOV AV LSS-BOENDE 
 
Förvaltningschefen presenterar i tjänsteskrivelse daterad 2007-02-12 utred-
ning om framtida behov av boende och daglig verksamhet för personer 
inskrivna i LSS. 
 
Planering för ett nytt gruppboende sker i samarbete med ÅKAB.  
Ett nytt boende kan skapas via nyproduktion eller ombyggnad/anpassning av 
befintliga lokaler. ÅKAB kan idag erbjuda f d äldreboendet på Andréegatan 
som alternativ till nyproduktion. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att  
planera vidare i ärendet med ombyggnad av lokaler på Andréegatan som 
första alternativ. 
 
----------
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Von § 33 
AU § 20 Dnr 008/2007 
 
GRÄNSLÖS KULTURFÖRENINGS ANSÖKAN OM BIDRAG 
 
Gränslös Kulturförening i Åmål ansöker i skrivelse om bidrag på 50.000 kr 
för sitt arbete för mångfald och integration i det lokala samhället. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-02-28 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Att från Gränslös Kulturförening inhämta specifika projektplaner för arbetet 
med mångfald och integration i det lokala samhället. 
Därefter skall ärendet beredas för beslut av vård- och omsorgsnämnden. 
 
Då vård- och omsorgsförvaltningen konstaterat att ansökningar ökat från olika 
föreningar i Åmål och från hela landet vill vård- och omsorgsnämnden upp-
märksamma kommunstyrelsen på behovet av att ett policyprogram rörande 
dessa ansökningar utarbetas. 
 
På grund av jäv deltog inte Anelia Dotcheva (c) i handläggningen i detta 
ärende. 
---------- 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Gränslös 
Kulturförening                  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från Gränslös Kulturförening inhämta 

specifika projektplaner för arbetet med mångfald och integration i det lokala 
samhället. Därefter skall ärendet beredas för beslut av vård- och omsorgs- 
nämnden. 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
Kommunstyrelsen             KOMMUNSTYRELSEN 
 
                                          Då vård- och omsorgsförvaltningen kan konstatera att ansökningar ökat från  
                                          olika föreningar i Åmål och från hela landet vill vård- och omsorgsnämnden 
                                          uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av att ett policyprogram rörande 
                                          denna form av ansökningar utarbetas. 
 
                                          På grund av jäv deltog inte Anelia Dotcheva (c) i handläggningen i detta  
                                          ärende. 
                                           ----------
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                                          Von § 34 Dnr 040/2007 
                                          AU § 21 

 
AVGIFTSFRI MÅNAD I HEMTJÄNSTEN 
 
Det är cirka 20 % av befolkningen över 80 år som har hjälp i hemmet och den 
hjälpen sätts oftast in inom ett par dygn efter det att bedömningen gjorts. 
 
Det är inte möjligt att lämna kostnadsuppgift i förväg då avgiften för den 
enskilde kan variera mellan 0 – 1.600 kr/månad beroende på den enskildes 
ekonomi. Kommunen får dock aldrig ta ut mer för utförd tjänst än självkost-
nadspriset. 
 
En lösning är att låta första månaden vara avgiftsfri. Då får kunden avgifts-
beräkningen första kalendermånaden och slipper dubbel avgift första gången. 
”Gratistjänsten” till den enskilde kommer att variera mellan 1 – 4 veckor 
beroende när i månaden tjänsten startar. 
 
Budget år 2007 är 1.879 tkr och med stöd av utfallet för år 2006 torde 
minskningen rymmas inom årets budget. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-02-28 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
hemtjänstinsatsen är avgiftsfri första kalendermånaden. 
 
---------- 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
hemtjänstinsatsen är avgiftsfri första kalendermånaden. 
 
---------- 
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Von § 35 
AU § 22  Dnr 027/2007  
 
ÖVERKÄNSLIGHET MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 
 
Kommunstyrelsen har remitterat inkommen skrivelse från Elöverkänsligas 
förening i Västra Götaland för vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
 
Förvaltningschefens förslag till svarsskrivelse daterad 2007-02-19 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Att förvaltningschefens svarsskrivelse utgör vård- och omsorgsnämndens 
yttrande i ärendet. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschefens svarsskrivelse 
utgör vård- och omsorgsnämndens yttrande i ärendet. 
 
----------



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2007-03-22 7 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

Von § 36  Dnr 041/2007 
AU § 23 
 
KORTTIDSVISTELSE SOMMARTID 
 
Behovet av korttidsvistelse/avlastning har ökat i takt med att tiden på sjukhus 
förkortas och att kvarboende i eget hem blir längre. Speciellt märkbart är detta 
på sommaren. Sjukhusen stänger ner platser och anhöriga som vårdar behöver 
ha ledigt. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-02-28 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Att ett permanent äldreboende får tas i anspråk för korttidsvistelse under tiden 
15 juni – 15 augusti. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ett permanent äldreboende får tas i 
anspråk för korttidsvistelse under tiden 15 juni – 15 augusti. 
 
----------
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Von § 37 Dnr 042/2007  
 
OBJEKTANSTÄLLD PERSONAL 
 
Från individ- och familjeomsorgsenheten föreligger begäran om att få 
omfördela budgeterade medel för biståndsinsatser riktade mot barn och 
familjer till möjligheten att objektanställa personal. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-02-19 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom att det inom individ- och 
familjeomsorgen ges möjlighet att objektanställa personal för särskilda 
riktade uppdrag för biståndsinsatser för barn och familjer. 
Årskostnaden beslutas vara maximalt 350 tkr.  
 
---------- 
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Von § 38 Dnr 043/2007  
AU § 25 
 
ERSÄTTNING TILL ARBETSLÖSA UNGDOMAR 
 
Genom samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen har det ut-
arbetats en modell som förhindrar att ungdomar går sysslolösa 100 dagar efter 
det att de anmält sig som arbetssökande. Det är tidsgränsen för att erhålla 
beslut om arbetsmarknadsstöd från arbetsförmedlingen. 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2007-03-07 föreligger. 
 
Sylvia Tilleby och Berith Johansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Från och med 2007-04-01 ersätts försörjningsstödet med utvecklingsersätt-
ning för ungdomar enligt presenterat förslag. Ersättningen följer arbetsför-
medlingens ersättning till arbetslösa ungdomar. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att under tiden 2007-04-01 – 2007-06-30 
ersätts försörjningsstödet med utvecklingsersättning för ungdomar i enlighet 
med presenterat förslag. Ersättningen följer arbetsförmedlingens ersättning till 
arbetslösa ungdomar.  
 
På nämndens junisammanträde skall en omprövning ske. 
 
Ulla Berne (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
---------- 
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Von § 39 
 
PERSONLIGA OMBUD I DALSLAND 
 
Om man har ett psykiskt funktionshinder som medför svårigheter i ens liv kan 
man om man fyllt 18 år få hjälp av personligt ombud. 
 
Det personliga ombudet  
- ger stöd och hjälp 
- arbetar utifrån uppdraget och har en fristående ställning gentemot olika 

myndigheter 
- har tystnadsplikt och för inga journaler 
- är frivilligt och kostar inget. 
  
Vid dagens sammanträde informerar Helena Krave och Tore Andersson om 
verksamheten. Helena och Tore är anställda som personliga ombud för 
Dalslandskommunerna gemensamt. 
 
----------
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Von § 40 
 
KOMPETENSSTEGEN 
 
Regeringen har beviljat Åmåls kommun 1,8 milj kr för ett treårigt projekt 
inom ramen för Kompetensstegen.  
 
Kompetensstegen är ett statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling 
inom vård och omsorg om äldre. 
 
Huvudområden för aktiviteter i projektet är 
- värdegrundsarbete 
- brukaren i fokus 
- verksamhetsledare 
- synpunktshantering och förändringsarbete. 
 
Enhetschef Birgitta Jonasson informerar nämnden från det pågående arbetet 
med projektet. 
 
---------- 
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Von § 41 Dnr 044/2007  
 
KOOPERATIVA DRIFTSFORMER UTAN VINSTINTRESSE 
 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anne Sörqvist har i skrivelse lämnat 
förslag om att verksamhet kan drivas i olika former där kraven på vinst inte 
föreligger, s k social ekonomi. Exempelvis kooperativ, gemensamhetsföretag 
och ekonomisk förening. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag 
för beslut avseende kooperativa driftsformer utan vinstintresse. 
 
---------- 
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Von § 42 Dnr 045/2007  
 
ANSÖKAN TILL LÄNSSTYRELSEN 

               
Föreligger ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för samverkan  
mellan olika förvaltningar avseende förebyggande och tidiga riktade insatser  
för ungdomar. Sökt belopp är 420.000 kr. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ställer sig bakom att ansökan inlämnas. 
 
----------
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Von § 43 Dnr 046/2007  
 
ANSÖKAN TILL LÄNSSTYRELSEN 
 
Föreligger ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga insatser 
som måste göras för att fånga upp ungdomar som befinner sig i riskmiljöer 
och/eller risksituationer. Metoden heter ADAD. Sökt belopp är 40.000 kr. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ställer sig bakom att ansökan inlämnas. 
 
---------- 
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Von § 44 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för vård- och omsorgsnämndens kännedom: 
- Ansökan till hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland om projektmedel för 

utveckling av närsjukvård 
- Skrivelse från Integrationsverket om behovet av kommunala 

introduktionsplatser åren 2007 – 2009 
- Beslut enligt socialtjänstlagen i hemtjänsten under februari 
- Delegeringsbeslut enligt alkohollagen under februari 
- Beslut från Länsstyrelsen, tillsyn enligt LSS, Björkebäcks Vård AB 
---------- 
 
Gruppboendet Esplanaden 
Gunilla Bexelius rapporterar från förhandling med hyresnämnden avseende 
hyressättningen vid gruppboendet Esplanaden. 
---------- 
 
LUPP-undersökning 
Ewa Arvidsson rapporterar om LUPP-undersökning i kommunen som är 
genomförd i åk 8 och 9. LUPP är en nationell undersökning och är en 
förkortning för Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken. 
---------- 

 
 


