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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-05-24 kl 08.00-12.00 
Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf 

Gert Hovbratt (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Bertil Fryklind (c) ersättare för Terttu Martinsson (c) 
Inger Herfindal (kd) 
Ewa Arvidsson (s) 
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) 
Ulla Berne (m)  

Övriga deltagande Jan-Eric Thorin (fp) ersättare 
Karin Lindwall (s) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Mia Hed, behandlingssekreterare, § 55 
Inger Christofferson, behandlingssekreterare, § 55 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Inger Herfindal 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2007-05-31 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 52 - 57 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Inger Herfindal 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 52 - 57 
Sammanträdesdatum 2007-05-24 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-06-01 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-06-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift …………………………………………………… 
Kerstin Nilsson 
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Von § 52 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 30 april 2007 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
 
________ 
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Von § 53 Dnr 064/2007 
AU § 41 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PÅ INDIVIDNIVÅ 
 
Information och verksamhetsuppföljning inom vård- och omsorgsförvalt-
ningen är mycket aktuell och flera utvecklingsarbeten pågår i landets 
kommuner. 
 
Verksamhetsuppföljning på individnivå lyfts fram som särskilt viktigt för att 
beskriva vårdprocesser och att få fram jämförbara resultat inom samma 
huvudman och mellan olika huvudmän, exempelvis effekter av ansvars-
förskjutningar mellan landsting och kommuner. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-05-02 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att vård- och omsorgsförvaltningen anmäler sig till nätverk för individbaserad 
uppföljning och 
 
att kostnaden tas av det överskott på personalkontot som uppstått på grund av 
vakanser på staben. 
 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________ 
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Von § 54 Dnr 065/2007 
 
SYSTEMATISKT BEDÖMNINGSINSTRUMENT – ASI 
 
För att kunna uppfylla Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbrukar-
vård är kommunen i behov av ett systematiskt bedömningsinstrument – ASI. 
 
Föreligger förslag till ansökan till Länsstyrelsen om 80.000 kr för genom-
förande av projektet. 

 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom att ansökan görs. 
 
________ 
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Von § 55 Dnr 066/2007 
 
SKOLFRÅNVARO I GRUNDSKOLAN I ÅMÅLS KOMMUN 
 
I Åmåls kommun finns sedan 2001 ett politiskt direktiv om ökad samverkan 
mellan skola, socialtjänst och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). I Åmål 
utvecklades detta uppdrag till att representanter för skolornas stödteam, 
socialtjänst och BUP träffas regelbundet, en samverkansgrupp som fick 
namnet ”utvidgade stödteamet”.  
 
Syftet var och är att utveckla samverkansformer och få mera kunskap om 
varandra. Som ett led i detta skapades olika arbetsgrupper som fokuserade på 
något specifikt område, varav skolfrånvarogruppen är en. 
 
Målet är att i ett tidigt skede uppmärksamma de elever som riskerar att 
utveckla hög frånvaro och att skolan i samverkan med socialtjänsten och BUP 
kan erbjuda dessa elever och dess familjer stöd/stödinsatser. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar behandlingssekreterarna Mia Hed och 
Inger Christofferson projektet med utvärdering från läsåret 2005/06.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden tackar för en intressant information i en angelägen fråga med en 
viktig och nödvändig samverkan mellan förvaltningar och myndigheter. 
 
________
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Von § 56  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. 
 
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2007-03-22 och beslöt då att 
inhämta specifik projektplan innan beslut tas. Vård- och omsorgsnämnden 
beslöt vidare att hos kommunstyrelsen efterlysa policyprogram för denna 
form av föreningsbidrag. 
 
Från Gränslös Kulturförening har inkommit kompletterande projektbeskriv-
ning. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2007-05-21 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden tar ej ställning i frågan vid dagens sammanträde 
utan avvaktar kommunstyrelsens riktlinjer för denna form av föreningsbidrag. 
 
________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2007-05-24 7 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Von § 57 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård – AU § 42 

med inbjudan till konferens i Göteborg 2007-09-27. 
                                          -     Beslut enligt SoL i äldreomsorgen, april månad 

- Protokoll 2007-03-08 från Funktionshindrades samarbetsråd i Åmål  
- Statistik över försörjningsstöd för perioden 2007-01-01—03-31. 
 
Utställningen ”Att vara flykting” 
Bertil Fryklind informerar om utställningen ”Att vara flykting” som Röda 
Korset arrangerar i Gamla Kyrkan under kulturfestivalen.  
 
Föreläsning om demens 
Ewa Arvidsson rapporterar från föreläsning om demens som hållits av  
Tommy Jonsson från Norrkunskap Demensutbildning. 
Föreläsningen ingick i projektet Kompetensstegen. 
 
________ 
 
 

 
 


