
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2007-04-26 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-04-26 kl 08.00-12.00 
Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf 

Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Terttu Martinsson (c) 
Inger Herfindal (kd) 
Ewa Arvidsson (s) kl 08.00-11.30  
Cecilia Gustafsson (s) kl 08.00-11.30 
Anders Hedin (s)  
Tina Carlson (v) ersättare för Ulla Berne (m)  
 
 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (c) ersättare 
Gert Hovbratt (c) ersättare 
Jan-Eric Thorin (fp) ersättare 
Ann Ottosson (s) ersättare 
Ulrika Kvamme (s) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Britthmari Nilsson, utvecklingschef, § 49 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Anders Hedin 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2007-05-03 

 §§ 46 - 50 Sekreterare 
Kerstin Nilsson 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Anne Sörqvist 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Anders Hedin 

 
 

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

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 46 - 50 
Sammanträdesdatum 2007-04-26 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-05-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-05-26 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift …………………………………………………… 
Kerstin Nilsson 
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Von § 46 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 31 mars 2007 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att konto för arbetslivsenheten och 
flyktingmottagningen fortsättningsvis skall redovisas var för sig. 
I övrigt antecknas ekonomirapporten till protokollet.  
 
---------- 
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Von § 47 Dnr 052/2007 
 
SERVICEDEKLARATIONER I ÄLDREOMSORGEN 
 
Förvaltningschefen presenterar förslag till servicedeklarationer inom 
äldreomsorgen. Förslaget innehåller även information om respektive 
verksamhet samt blankett för att kunna lämna synpunkter och klagomål. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta servicedeklarationerna för 
hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvistelse vid Ekbacken enligt presenterat 
förslag. 
 
----------
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Von § 48 Dnr 053/2007 
 
UTBYGGNAD AV FAMILJECENTRALEN 
 
Familjecentralen i Åmål har blivit en stor framgång för det förebyggande 
familjearbetet och för samarbetet mellan kommunen och primärvården. 
Antalet besökare är stort och lokalerna var redan från början knappt tilltagna. 
 
Ansvariga chefer inom vård och omsorg, barn och utbildning och primär-
vården har tillsammans med Åmåls Kommunfastigheter (ÅKAB) tagit fram 
ett underlag för tillbyggnad av lokalerna. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-04-17 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom att familjecentralen byggs ut 
enligt presenterat förslag. 
 
----------
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Von § 49  Dnr 054/2007 
 
SYNPUNKTER PÅ ÄLDREOMSORGEN 
 
I oktober 2006 genomfördes en mässa i Åmål. Vård- och omsorgsförvalt- 
ningen deltog som utställare och presenterade Kompetensstegens värde- 
grundsarbete inom äldreomsorgen. I Kompetensstegens aktiviteter ingår att 
sätta kunden i fokus. Där är kundundersökningar och synpunktshantering en 
viktig del att arbeta med. En enkätundersökning bland mässbesökarna 
genomfördes. 
 
Utvecklingschef Britthmari Nilsson redovisar sammanställning av lämnade 
synpunkter på, dels vad som förväntas av äldreomsorgen i Åmåls kommun 
och dels vad som anses viktigt.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
----------
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Von § 50 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- Tider för budgetsammanträden, VonAu § 28 
- Beslut i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen för mars månad 
- Röda Korsets enkätundersökning om anhörigvårdare 
- Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel, 1,8 milj kr 
- Informationsskrivelse från Baggium AB angående Baggershus 
 
Fadderskap 

                                          Bertil Fryklind är fadder vid äldreboendet Adolfsberg och informerar  
                                          nämnden från besök i verksamheten. 
                                          VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
                                          Vid nämndens nästa sammanträde presenteras förslag på fadder för 
                                          respektive enhet inom vård och omsorg. 
 
                                          VästBus 
                                          Ewa Arvidsson informerar från möte med VästBus.  

                     VästBus är ett gemensamt samarbete i regionen och kommunerna i Västra 
                     Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt         
                     psykisk/psykiatrisk och social problematik. 
                     ----------  
 
                     Utveckling Socialtjänsten Dalsland (USD) 
                     Anne Sörqvist informerar från senaste möte inom USD.  
                     På mötet redogjordes bl a för vad som hänt inom USD i Dalsland under de  
                     fem år som samarbetet pågått och om det pågående arbetet samt vad sam- 
                     verkan skall innehålla i framtiden. 
                     ---------- 
                                   
                     Dialogmöte om socialtjänsten 2007-04-04 i Göteborg 
                     Åmåls kommun deltog genom ordförande, förvaltningschef och IFO-chef       
                     i dialogmöte som socialstyrelsen och länsstyrelsen hade inbjudit till. 
                     ----------    
                      
                     Kommunala Pensionärsrådet 2007-04-12 
                     Ordföranden informerar från senaste möte med pensionärsrådet. Mötet hade 
                     bl a behandlat budget 2008 och planering av folkhälsovecka för äldre. 
                     ---------- 
                      
                     Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland 2007-04-23  
                     Ewa Arvidsson informerar från dialogmöte om primärvårdsarbetet i  
                     kommunen. 
                     ----------                       

 


