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Von § 111 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 30 september 2007 redovisas.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
 
________ 
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VOn § 112 
 
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2008 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2007-10-17 föreligger. 
 
Förvaltningschefen påtalar i skrivelsen att inom budgetramen för 2008 på  
233 231 milj kr inte finns utrymme för de ökade socialbidragen, avgifterna till 
samordningsförbundet norra Dalsland samt eventuella bötesbelopp med 
anledning av att vi inte erbjuder LSS-bostäder inom rimlig tid från beslut. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________ 
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Von § 113 
 
INVESTERINGSBUDGET 2008  
 
Förslag till fördelning av investeringsmedel 2008 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa förslaget enligt följande: 
- tekniska hjälpmedel, verksamhet 5111  400 tkr 
- inköp av datorer, förvaltning, verksamhet 591 400 tkr 
- inventarier, flytt LSS-boende, verksamhet 5121 200 tkr 
 
________ 
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Von § 114 
 
MAXAVGIFT FÖR HEMTJÄNST/HEMSJUKVÅRD 2008 
 
Föreligger förslag på maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård. Förslaget följer 
den nationella normen. 
 
Föreligger även förslag på hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, vilka 
båda ingår i maxtaxan. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa: 
- Avgift för hemtjänst 0 – 360 kr/timme. (Ingår i maxtaxan) 
- Max avgift för hemtjänst/hemsjukvård vilken för innevarande år är  
      1.612 kr/månad. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet. 
- Förbehållsbeloppet är år 2007 för person över 61 år 4.345 kr/mån och för 

makar 7.280 kr/mån. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet. 
      För personer under 61 år är förbehållsbeloppet 10 % högre än för personer 
      över 61 år.                                                                          
- Avgift för hemsjukvård: 35 kr/besök, dock med högsta avgift 350 kr / 

månad (ingår i maxtaxan). 
 
________  
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Von § 115 
 
AVGIFT FÖR POSTENS SOCIALA SERVICE 2008 
 
Föreligger förslag till avgift för postens sociala service. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
en månadsavgift för postens sociala service till 135 kr per mottagare. 
Avgiften ingår i maxtaxan och föreslås oförändrad gentemot 2007. 
  
________ 
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Von § 116 
 
AVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN 
 
Dalslandskommunerna har genom avtal sedan några år gemensam hand-
läggare för alkoholtillstånd och för tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning. 
 
I förvaltningens budgetförslag för 2008 är taxorna uppräknade till samma nivå 
som Mellerud, Dals Ed och Bengtsfors. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa  
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2008 enligt följande: 
Permanenta serveringstillstånd 
Nyansökningar  6.200 kr 2.000 kr återbetalas vid avslag  
Ägarskiften  6.200 kr 2.000 kr återbetalas vid avslag 
Trafikservering  6.200 kr 2.000 kr återbetalas vid avslag 
Utvidgade tillstånd  2.600 kr 
Utökad serveringstid   2.100 kr     
Övrigt, omregistrering  2.100 kr 
 
Tillfälliga serveringstillstånd 
Till allmänheten 1-6 dagar 3.100 kr 
Mer än 6 dagar  5.200 kr 
Sökande har inget perma- 
nent tillstånd i kommunen 5.200 kr 
Utökade tillstånd  1.600 kr 
Slutna sällskap, enstaka 
Tillfällen eller period  1.100 kr 
 
Tillsynsavgift, baserad på årsomsättning av starköl, vin och sprit 
Fast avgift  2.500 kr 
Rörlig avgift (tillkommer) 
0            –         250.000 kr 1.000 kr 
250.001 –         500.000 kr 2.000 kr 
500.001 –      1.000.000 kr 3.000 kr 
1.000.001 –   2.000.000 kr 5.000 kr 
2.000.001 –   3.000.000 kr 6.000 kr 
3.000.001 –   5.000.000 kr 7.000 kr 
5.000.001 –   8.000.000 kr 8.000 kr 
8.000.001 -  10.000.000 kr  9.000 kr 
10.000.000 kr -             10.000 kr 
 
Övriga avgifter 
Årlig tillsyn enligt tobakslagen*     1.100 kr 
Årlig tillsyn av folkölsförsäljning* 1.100 kr 
Tillsynsavgift vid försäljning av både 

                                                   folköl och tobak   2.000 kr 
* mindre än fem månader = halv avgift 
________ 
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Von § 117 
 
AVGIFTER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSINSATSER år 2008 
 
Föreligger förvaltningens förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter för 2008 enligt följande: 
 
Äldre- och handikappomsorgen  
Avgift för utprovning av  
hjälpmedel  80 kr/utprovn.tillfälle  särskiljes från hem- 
  (anpassas efter regionens sjukvårdsavgiften,  
  avgift)  följer regionens regel- 
    verk 
 
Enklare hjälpmedel  Köpes av den enskilde 
  vid lägre kostn än 200 kr 
 
Hyra för linne, Ekbacken 260 kr/månad   ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon   200 kr/månad   ingår i maxtaxan 
 
Borttappad larmknapp   150 kr/knapp  
 
Måltider vid Sörgården  2.355 kr/månad   
 
Avgift för ledsagning  100 kr/tillfälle  ingår i maxtaxan 
 
Avgift vid dagrehab  77:50 kr/dag 
  (behandling 30 kr  behandlingsavgiften 
  matavgift  47:50 kr)  ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende Ekbacken  202 kr/dygn  maxavgift 1.612 kr/månad 
  (avgift 80 kr  vårdavgiften ingår i  
  mat    122 kr)   maxtaxan 
 
LSS 
Måltider gruppbostad   1.850 kr inkl moms. 
(alla måltider i boendet   Avdrag 32 kr/dag för de 
frukost-lunch-middag-  måltider som intas på dag- 
mellanmål)  center och med 70 kr vid  
  bortovaro i ett helt dygn. 
 
Telefonavgift gruppbostad 35 kr/månad 
 
Resor i boendet med enhetens 
bussar    40 kr/mil/antal resande 
 
 
    forts. 
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Von § 117, forts 
 
LSS, forts 
Avgifter måltider på korttids ålder 0 – 7 år      55 kr 
  ålder 8 – 15 år    70 kr 
  ålder 16 –    år    80 kr 
 
Avgifter plats korttidsboende 3.187 kr/dygn  
 
Avgifter mat FSO (förlängd 
skolbarnsomsorg)   mellanmål 8 kr 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Familjerådgivning   100 kr/besök 4 gånger,   Följer gemensamt avtal 
  därefter fritt under samma  med dalslandskommunerna 
  behandlingsperiod 
 
Egenavgift för vistelse 
på behandlingshem  90 kr/dag 
 
Arbetslivsenheten 
Returen:    
Hämtningsavgift transport Östby               55 kr 
Hämtningsavgift däck på fälg                     45 kr/st 

                                                   Interna tjänster mot andra förvaltningar   160 kr/tim 
Övrigt arbete                                             160 kr/tim 
Transportkostnad (bil och släp)                    3 kr/km 
 
Yttre hemtjänsten 
Avgift utförda uppdrag                                80 kr/tim 
Interna tjänster mot andra förvaltningar     160 kr/tim 
Övrigt arbete                 160 kr/tim 
Transportkostnad (bil och släp)                    3 kr/tim 
Snöröjning, entré,                    75 kr/tillfälle 
övrigt ex garage                    75 kr/tillfälle 
 
Övrigt 
Längre vistelse på externt boende: 
Hyreskostnaden betalas av den enskilde + egenavgift 90 kr/dag 
(Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den enskilde 
har egen varaktig inkomst) 
 
________  
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Von § 118 
 
Projekt UPPSÖKANDE VERKSAMHET 2007 
 
Under åren 2000 – 2002 pågick projektet Anhörig 300 i kommunen. Som ett 
direkt resultat av detta projekt startade kommunen tillsammans med Röda 
Korset samtalsgrupper för anhöriga, äldreombud inrättades som ett 
frivilligarbete genom Samverket och informationsmaterial arbetades fram. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen beviljades stimulansbidrag från 
Länsstyrelsen i oktober 2006 för vidareutveckling av stöd till anhöriga som 
hjälper och vårdar närstående. Den 1 november 2006 påbörjades arbetet med 
uppsökande verksamhet i Åmåls kommun. 
 
Katarina Wennlöf har varit projektledare och redovisar nu för nämnden om 
projektet och dess resultat. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________ 
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Von § 119 
 
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande. 
 
Föreligger  ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande”. Parter är staten genom Migrationsverket, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland och Åmåls kommun. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknad till protokollet. 
 
________ 
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Von § 120 Dnr 107/2007 
 
Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet vid vård 
eller boende 
  
Gryning AB har hos Länsstyrelsen i Västra Götaland ansökt om ändring av 
tillstånd för Kristinedals HVB. I gällande tillstånd har verksamheten 15 
platser för ensamplacering av barn och en familj 3 – 6 personer. Gryning AB 
ansöker nu om 8 platser för ensamplacerade barn och tre familjeplatser 10 – 
12 personer. 
 
Länsstyrelsen har med stöd av 4 kap 2 § socialtjänstförordningen översänt 
ansökan till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 
         
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra i ärendet. 
 
________ 
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Von § 121 
 
Framtidsverkstaden VISION 2015 
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius informerar om det planerade framtids-
arbetet inom vård och omsorg med framtidsverkstaden VISION 2015. 

 
                                          Arbetet startar den 14 november i förvaltningen och resultatet kommer att 
                                          presenteras den 14 februari 2008. 

 
Till denna presentation kommer all lednings- och stabspersonal i förvalt-
ningen, vård- och omsorgsnämnden kommunledningen och kommun- 
styrelsens arbetsutskott att inbjudas. 
 
________ 
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Von § 122 
 
Projekt 
ÖKAT STÖD TILL VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS BARN 
 
Föreligger slutrapport daterad 2007-10-19 för projektet.  
 
I rapporten redovisas hur resursen används, budget för år 1, projektets 
fortlevnad samt information om den kvinnofridsgrupp som har bildats inom 
ramen för projektet. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 
Vård- och omsorgsnämnden lägger rapporten med godkännande till 
handlingarna och konstaterar att förvaltningens avsikt är att fortsätta det 
påbörjade arbetet. 
 
________ 
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Von § 123 
 
UTBILDNINGSPLAN FÖR ”BBIC” I ÅMÅLS KOMMUN 
 

                                          Socialstyrelsen har med utgångspunkt från ett brittiskt material utarbetat ett  
                                          dokumentations- och handläggningssystem benämnt Barns behov i centrum  
                                          (BBIC) för användning i arbetet med social barnavård.  
                                           
                                          Avsikten är att BBIC skall spridas nationellt och kunna bli tillgängligt för de  
                                          kommuner, kommundelar och externa uppdragstagare som önskar och kan åta 
                                          sig att arbeta enligt systemet.  
                                           
                                          Målsättningen med BBIC-modellen är  
                                          -  att stärka och fokusera på barnperspektivet 
                                          -  att höja kvalitén i utredningar, behandling och uppföljning 
                                          -  att öka och stärka den enskildes delaktighet 
                                          -  att öka rättssäkerheten för den enskilde. 
 
                                          Ansvariga för utbildningsplanen i Åmåls kommun är verksamhetschef  
                                          Sylvia Tilleby, 1:e soc.sekr Åsa Anjou, 1:e soc.sekr Berith Johansson samt  
                                          resurscentrums enhetchef Catrin Eriksson. 
 
                                          VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
                                          Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen ingår i samarbetet samt  
                                          att licensavtalet undertecknas av nämndens ordförande. 
 
                                          ________  
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                                          Von § 124 
 
                                          RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
                                          Föreligger för nämndens kännedom: 

- Skrivelse från Prästgårdens HVB i Tösse om avveckling av verksamheten. 
                                           
                                          Äldreboendet Adolfsberg 
                                          Bertil Fryklind informerar från besök vid boendet. Bl a hade personal ställt  
                                          fråga kring deltidsproblematiken. 
                                          Förvaltningschefen informerar om att kommunens ambition är att försöka  
                                          erbjuda heltider i så stor utsträckning som möjligt. Alla har rätt att välja  
                                          sysselsättningsgrad via Freetime-systemet. 
 
                                          Nätverksarbete Fyrbodal 
                                          Ordföranden informerar från möte 2007-10-05. 
 
                                          Utvecklingscentrum Socialtjänsten Dalsland 
                                          Ordföranden informerar från möte 2007-10-01. 
 
                                          ________  


