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Von § 134 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonomirapport per den 30 november 2007 redovisas.  
Rapporten visar på ett underskott för vård- och omsorgsverksamheten med  
3.850.000 kr. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporten antecknas till protokollet. 
 
________
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Von § 135 Dnr 147/2007 
 
VERKSAMHETSPLAN 2008 
 
Förvaltningschefen presenterar verksamhetsplan för 2008. 
 

Expedieras till:                 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2008 enligt 
presenterat förslag.  
 
---------- 
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Von § 136 Dnr 148/2007 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA DALSLAND 

                                           
                                           Ulrica Sandzén är ansvarig tjänsteman för samordningsförbundet Norra  
                                           Dalsland där kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Åmål ingår. 
                                           Vid dagens sammanträde presenterar Ulrica förbundets uppbyggnad,   
                                           pågående arbete samt framtida uppgifter. 
                                            
                                           Motiv och syfte med förbundet  
                                           En finansiell samordning av detta slag mellan olika aktörer inom rehabili- 
                                           teringsområdet skall underlätta en effektiv resursanvändning. 
                                           De samordnade resurserna skall användas för insatser som syftar till att den 
                                           enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
                                            
                                           Samverkansparter  
                                           är arbetsförmedling, försäkringskassa, hälso- och sjukvården och kommunen 
                                           Parternas uppgifter är att besluta om insatser till enskilda personer. 
                                           Parterna behåller sitt rehabiliteringsansvar för den enskilde och myndighets- 
                                           utövningen ligger kvar på respektive part. 
                                           Inom organisationen finns ett samverkansteam som består av en coach i varje  
                                           kommun en psykolog och en arbetsterapeut. Samverkansteamet är ett projekt 
                                           som pågår 2007 – 2009. 
                                          
                                           VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
                                           Informationen antecknas till protokollet. 
 
                                           ________ 
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Von § 137 Dnr 130/2007 
 
REVISIONSRAPPORT 
 
Från revisionen föreligger revisionsrapport avseende LSS-verksamhetens 
ekonomirutiner och internkontroll. Rapporten är daterad 2007-11-15. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________  
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Von § 138 Dnr 136/2007 
 
ANMÄLAN OM PERSONSKADA 
 
Vård- och omsorgsnämnden har till Länsstyrelsen anmält personskada enligt 
SOSFS 1996:17 gällande en man med ett funktionshinder. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att inleda en granskning av ärendet och begär i 
remiss daterad 2007-11-28 att få ta del av nämndens synpunkter. 
 
Föreligger förvaltningens redovisning av ärendet. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens redovisning utgör 
nämnden svar till Länsstyrelsen i ärendet. 
 
________  
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Von § 139 Dnr 137/2007 
 
ANMÄLAN OM PERSONSKADA 
 
Vård- och omsorgsnämnden har med stöd av SOSFS 1996:17 till Läns- 
styrelsen anmält personskada i verksamhet enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS (två ärenden). 
 
Länsstyrelsen meddelar i beslut daterade 2007-11-28 att vård- och omsorgs- 
nämnden har vidtagit lämpliga åtgärder för att motverka att händelser av detta 
slag skall uppkomma. Länsstyrelsen avslutar därmed ärendena. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________ 
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Von § 140 Dnr 149/2007 
 
SAMARBETSFORMER I NÄRSJUKVÅRDSARBETET 
 
I Åmål pågår en diskussion mellan primärvården, psykiatrin, skolan och 
socialtjänsten om en samordnad organisation som skall vända sig till 
ungdomar mellan 13 – 24 år. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan 
kommer att vara nära samarbetspartner. 
 
Det finns en ansökan till Samordningsförbundet Norra Dalsland om pengar 
till en förstudie som beräknas vara klar i maj 2008. Igångsättning av en 
”ungdomscentral” beräknas sedan ta ytterligare ett år med projektstart 
preliminärt i augusti 2008. 
 
Föreligger gemensam tjänsteskrivelse från förvaltningschefen och primär-
vårdens verksamhetschef. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillsammans med primärvården hos 
hälso- och sjukvårdsnämnden ansöka om 500.000 kr för att täcka kostnaderna 
för en person som i projektform skall utforma och bygga upp verksamheten 
under ett år. 
 
På grund av jäv deltar inte Ewa Arvidsson (s) och Ulla Berne (m) i hand-
läggningen i detta ärende 
 
________
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Von § 141 Dnr 150/2007 
 
TILLSYN AV ENSKILD VERKSAMHET 
 
Föreligger IFO-chefens tjänsteskrivelse med följande tillsynsrapporter av 
enskild verksamhet inom Åmåls kommun 2007: 
- Björkebäcks Vård AB 
- Kristinedal, Gryning Vård AB 
- Wohngemeinschaft Dalsland 
- Husky. 

 
                                          VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 
Rapporterna översänds till Länsstyrelsen. 
 
________ 
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Von § 142 Dnr 151/2007 
 
HANDLINGSPLAN FÖR SAMARBETE, BARN OCH UNGDOM 
 
Hösten 2006 var en turbulent tid med destruktiva ungdomsgäng som störde 
privatpersoner och som till sist skapade en ohållbar situation på Kristinebergs- 
skolan. Som en akut åtgärd öppnades ”Örnässkolan” i samverkan mellan  
skola och socialtjänst och den verksamheten pågår fortfarande.  
 
Det bildades samtidigt en styrgrupp för att analysera problemet och formulera 
en handlingsplan för fortsatt arbete. I 2006 års bokslut avsattes 2,7 milj kr av 
vård- och omsorgsnämndens överskott för att finansiera projektet. 
 
Styrgruppens handlingplan för det fortsatta arbetet presenteras. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2007-12-11 från förvaltningscheferna för barn -
utbildning och vård - omsorg föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen samt att 
utse barn- och utbildningsförvaltningen som projektägare. 
 
Då vård- och omsorgsnämnden ser detta som ett mycket angeläget ärende 
kommer presidiet att inbjuda barn- o utbildningsnämndens presidium för 
gemensamma diskussioner inför framtiden. 
 
________  
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Von § 143 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- Redovisning till Länsstyrelsen över beviljade men ej verkställda beslut  

inom ÄO, HO och LSS. 
 

- Delegationsbeslut enligt alkohollagen, november månad 
 
- Ärendestatistik konsumentrådgivning/skuldsanering, jan – nov 2007  

 
- Inbjudan från vård- och omsorgsförvaltningen till seminarier 

1) den 17 januari: Arbetslivsenheten – på rätt väg?  
2) den 24 januari: Kostnad per brukare 
3) den 14 februari: Vision 2015 

                                          ________  
 
                                          Närsjukvårdsdag 
                                          Anne Sörqvist rapporterar från närsjukvårdsdag som Vårdsamverkan  
                                          FyrBoDal anordnat den 7 december. 
                                          ________  
 
                                          Konvertering/omvandling av vikarietjänster 
                                          Cecilia Gustafsson önskar få redovisat konsekvenser av konvertering av 
                                          Vikariatstjänster, som kommer att ske den 1 januari. 
                                          Förvaltningschefen informerar om att antalet vikariatstjänster som omvandlas           
                                          till ordinarie tjänster den 1 januari 2008 är 22 st inom vård- och omsorgs-  
                                          förvaltningen. De det gäller kommer att finnas i en fast personalpool och ingå 
                                          freetime-systemet. 
                                          ________ 


