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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Sammanträdesrum Norrtull 2007-08-23 kl 08.00-16.00 
Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf 

Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) kl 08.00-12.00 
Bertil Fryklind (c) ersättare för Gunnar Dahlstrand kl 13.00-16.00 
Terttu Martinsson (c) 
Rose-Marie Wickman-Kyrk (kd) ersättare för Inger Herfindal kl 08.00-12.00 
Jan-Eric Thorin (fp) ersättare för Inger Herfindal kl 13.00-16.00 
Ewa Arvidsson (s)  
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) kl 08.00-12.00 
Karin Lindwall (s) ersättare för Anders Hedin kl 13.00-16.00 
Ulla Berne (m) kl 08.00-15.00 
Tina Carlson (v) ersättare för Ulla Berne 15.00-16.00 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (c) ersättare 
Gert Hovbratt (c) ersättare 
Jan-Eric Thorin (fp) ersättare 
Ann Ottosson (s) ersättare 08.00-12.00 
Ulrika Kvamme (s) ersättare 08.00-12.00 
Karin Lindwall (s) ersättare 
Tina Carlson (vp) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Catrin Eriksson, enhetsansvarig resurscentrum, § 83 
Johan Andersson, ekonom, §§ 79, 86 - 87   
Kerstin Nilsson, sekreterare 
  

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2007-08-29 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 79 - 87 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 79 - 87 
Sammanträdesdatum 2007-08-23 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-08-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-09-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 79 Dnr 088/2007 
 
BUDGET I BALANS  -  HALVÅRSRAPPORT 
 
Föreligger förvaltningens halvårsredovisning för ekonomi och verksamhet. 
 
I skrivelsen konstateras att vård- och omsorgsverksamheten sannolikt kommer 
att ha ett balanserat slutresultat för år 2007 om man ser till förvaltningen som 
helhet trots varierande saldon på kontona. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Redovisningen överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen. 
 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-23 3 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Von § 80 
AU § 57  Dnr 079/2007 
 
Revisionsrapport  -  HANTERING EGNA MEDEL 
 
Kommunstyrelsen har för vård- och omsorgsnämndens yttrande översänt 
revisionens rapport avseende ”Hantering Egna Medel”. 
 
Förvaltningschefens förslag till svarsskrivelse föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Att förvaltningschefens förslag utgör nämndens yttrande till kommun-
styrelsen i ärendet  
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 81 
AU § 58  Dnr 077/2007  
 
UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖDET 
 
Under 2006/2007 bedrevs fas 1 av projekt för stöd till anhöriga med hjälp av 
utvecklingspengar från Länsstyrelsen. 
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius föreslår nu att hos Länsstyrelsen ansöka 
om pengar för fas 2. Fas 2 handlar i huvudsak om att höja kvaliteten och 
tillgängligheten i utbudet av stöd till anhöriga samt att utveckla fördjupade 
former för samverkan med frivilliga och ideella krafter och att utveckla en 
fysisk mötesplats för anhöriga. 
 
Projektet drivs av vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med 
Samverket 
 
Projektansökan föredrages av förvaltningschef Gunilla Bexelius. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Att hos Länsstyrelsen ansöka om utvecklingspengar för anhörigstödet i 
enlighet med projektbeskrivningen. 
---------- 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 82 Dnr 089/2007 
 
KOMMUNENS FLYKTINGMOTTAGNING 
 
Föreligger skriftlig redovisning över hur introduktionen av inflyttade personer 
från andra länder sker i kommunen. 
 
Förvaltningschefen föredrar redovisningen. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________ 
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Von § 83 Dnr 090/2007 
 
VÄSTBUS 
 
Västbus arbetar för att barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social 
problematik inte ska hamna mellan ”stolarna”, det vill säga komma i kläm 
mellan verksamheter. För att lägga hela fokus på barnet ska chefer och med-
arbetare från socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP med flera arbeta enligt 
Västbus riktlinjer. Riktlinjerna beslutades politiskt i Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna år 2005. 
 
Catrin Eriksson, enhetsansvarig för kommunens resurscentrum, informerar 
om de gemensamma riktlinjer som gäller för samarbetet. Catrin ingår i 
ledningsgruppen för Västbus Fyrbodal. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
----------
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Von § 84 Dnr 091/2007 
 
KVINNOJOURVERKSAMHET 
 
Regeringen har för andra året avsatt pengar för en utökad satsning på våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnar våld. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har för avsikt att söka pengar för ändamålet. Genom denna andra ansökan 
avser individ- och familjeomsorgen att fortsätta och utveckla pågående arbete 
tillsammans med övriga samarbetspartners. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker att hos Länsstyrelsen ansöka om 
utvecklingsmedel, 250 tkr, för kvinnojourverksamhet för åren 2007 – 2008. 
 
________ 
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Von § 85 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens information: 
- Uppföljning av ekonomi och verksamhet, KS § 206 
- Kommunrevisionens bokslutskommentarer, KsAu § 302 
- Policyprogram för bidragsansökningar, KsAu § 351 
- Beslut enligt SoL i äldreomsorgen, juni och juli 
- Tvångsvård av missbrukare i V:a Götaland län 2006,  

                                                sammanställning från Länsstyrelsen. 
 

---------- 
 
Flyktingmottagning 
Ordföranden informerar från informations- och diskussionsmöte med 
migrationsminister Tobias Billström som kommunerna i Fyrbodal varit 
inbjudna till. Mötet handlade dels om det allmänna flyktingmottagandet i 
kommunerna och dels om problematiken kring de ensamkommande 
flyktingbarnen. 
---------- 
 
Inkommen skrivelse avseende jäv 
Ordföranden informerar om en till förvaltningen inkommen skrivelse från 
Rickard Karlsson avseende jäv. Ordföranden informerar även om innehållet  
i  svarsskrivelsen som skall tillsändas Rickard Karlsson. 
---------- 
 
Hedersrelaterat våld 
Karin Lindwall informerar från föreläsning kring hedersrelaterat våld.  
Föreläsningen var anordnad av Kvinnofridsprojektet i samband med en 
studiedag för lärarna på Kristinebergsskolan. 
---------- 
 
Kommunala Pensionärsrådet 
Ordföranden refererar från möte med pensionärsrådet den 16 augusti. 
På dagordningen fanns bl a information om förvaltningens budgetförslag och 
om projektet anhörigstöd. 
---------- 
 
”Att vara flykting“ 
Bertil Fryklind informerar om att det påbörjade samarbetet mellan olika 
föreningar kommer att fortgå under hösten. Bl a kommer ett program för 
bemötande av invandrarfientlighet och rasism att utarbetas. 
---------- 
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VOn § 86 Dnr 092/2007 
 
DRIFTBUDGET FÖR ÅR 2008 
 
Föreligger förvaltningens material avseende budget för år 2008. 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde 9 augusti 
2007 diskuterat budgetmaterialet. 
 
Kommunala Pensionärsrådet har informerats om budgetmaterialet på 
sammanträde 2007-08-16. 
 
Personalorganisationerna har informerats om budgetmaterialet och har lämnat 
synpunkter. CESAM-protokoll 2007-08-20 ligger som bilaga till denna 
paragraf.  
 
Budget inom tilldelad ram  233.084 tkr 
Befintlig verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningens  
äldreomsorg och LSS-verksamhet är budgeterad inom ram.  
 
Budget över tilldelad ram       7.560 tkr 
Behov över tilldelad ram beskrivs utan inbördes rangordning 
- förstärkning av kontot för  
  ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd        1.000 tkr 
- 1,0 socialsekreterartjänst                            460 tkr 
- valfri sysselsättning för vårdpersonal       2.000 tkr 
- gruppbostad för LSS                                 3.600 tkr 
- dagverksamhet för äldre                            500 tkr 
 
Totalt behov    240.644 tkr 
 
 
En genomgång av budgetmaterialet sker. 
 
Ordföranden föreslår att presenterat budgetförslag överlämnas till kommun- 
fullmäktige utgörande vård- och omsorgsnämndens budgetförslag för 2008. 
 
Ewa Arvidsson yrkar för den socialdemokratiska gruppen att vård- och 
omsorgsverksamheten skall tillföras ytterligare 1,5 milj kr för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
 
    Forts. 
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Von § 86, forts  
 
DRIFTBUDGET FÖR ÅR 2008, forts 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer förslag till driftbudget att överlämnas 
till kommunfullmäktige enligt följande: 
 
Driftbudgetförslag för 2008 är 233.084 tkr, tilldelad ram 
Behov över tilldelad ram              7.560 tkr 
TOTALT BEHOV                  240.644 tkr 
 
 
Reservation 
Socialdemokratiska ledamöterna samt vänsterpartiets ledamot reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag om att vård- och omsorgsverksam-
heten skall tillföras ytterligare 1,5 milj kr för att bekämpa ungdomsarbets-
lösheten. 
 
Skriftlig reservation ligger som bilaga till denna paragraf. 
 
________ 
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Von § 87 Dnr 092/2007 
 
INVESTERINGSBUDGET FÖR ÅR 2008 - 2010 
 
Föreligger förvaltningens förslag till investeringsbudget. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer förslag till investeringsbudget att 
överlämnas till kommunfullmäktige enligt följande: 

 
2008, investeringar enligt alt 1    1.435 tkr 
2008, investeringar enligt alt 2    1.735 tkr 
 
2009, totalt investeringar              1.000 tkr 
2010, totalt investeringar              1.000 tkr 
 
Förslaget ligger som bilaga till paragrafen. 
 
________ 
 
 
 


