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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-01-17 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) 
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) kl 08.00-11.00 
Karin Lindwall (s) kl 11.00-12.00 ersättare för Anders Hedin (s) 
Tina Carlson (v) ersättare för Ulla Berne (m) 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (c) ersättare 
Gert Hovbratt (c) ersättare 
Karin Lindwall (s) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Ingrid Johansson, Marie Stööd, Cecilia Nordén Stenemo, § 3 
Eva-Linnea Eriksson, folkhälsosamordnare § 7 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Anelia Dotcheva 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2008-01-23 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1 - 10 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Anelia Dotcheva 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 1 - 10 
Sammanträdesdatum 2008-01-17 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-01-24 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-02-15 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 1 Dnr 005/2008 
 
ATTESTPLIKTIGA ÅR 2008 
 
Föreligger förslag på attestpliktiga med ställföreträdare vid vård- och 
omsorgsförvaltningen att gälla för år 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Attestpliktiga med ställföreträdare under vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde fastställes enligt förslaget. 
 
________  
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Von § 2 Dnr 006/2008 
 
EKONOMISKT BISTÅND / FÖRSÖRJNINGSSTÖD 
 
Förvaltningschefen presenterar statistik över försörjningsstödets utveckling 
under 2006 – 2007. 
 
Denna form av redovisning kommer fortsättningsvis att ske kvartalsvis. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________  
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Von § 3 Dnr 007/2008 
 
Projekt HEMREHAB 
 
Regeringen avsatte 600 milj kr år 2006, s k stimulansbidrag för att stödja 
kommuner och landsting i arbetet med att utveckla vården och omsorgen om 
de mest sjuka äldre. Strukturförändringar inom sjukvården med bland annat 
snabb medicinteknisk utveckling, färre vårdplatser och kortare vårdtider har 
medfört att kommunen och primärvården får ta ett större ansvar för rehabili-
teringen. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att följa upp satsningen. 
 
Åmåls kommun fick 750.000 kr beviljat som stimulansmedel från 
Socialstyrelsen. 

 
                                          Vård- och omsorgsförvaltningen beslöt använda stimulansmedlen till ett  
                                          hemrehab-projekt vars syfte är att höja kvalitén inom vården genom att                

utveckla och förstärka kommunens rehabiliteringsinsatser mot de äldre i 
kommunen. 
 
Projektets mål är att öka självständigheten hos äldre personer genom att 
förstärka möjligheten till målinriktad rehabilitering i hemmiljö. Individens 
egna behov, resurser och målsättning skall styra processen. Grunden är att 
individen själv skall vara delaktig och aktiv. 
 
Vid dagens sammanträde informerar arbetsterapeuterna Ingrid Johansson och 
Marie Stööd samt sjukgymnast Cecilia Nordén Stenemo om projektet 
samt föreligger även redovisning av 2006 års stimulansmedel. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden tackar för informationen om ett mycket intressant och angeläget 
projekt samt godkänner redovisningen för 2006 års stimulansmedel riktat till 
de svårast sjuka äldre. 
 
________ 
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Von § 4 Dnr 154/2007 
AU § 3  
 
UNGDOMSSOCIALNÄMND 
 
Kommunstyrelsen har för vård- och omsorgsnämndens yttrande remitterat 
inkommen motion från Mikael Karlsson angående ungdomssocialnämnd. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningschefen att sammanfatta tjänsteskrivelse 
utifrån arbetsutskottets diskussioner. 
Ärendet tas upp på nästa nämndsammanträde. 
________ 
 
Föreligger förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-01-11. 
 
Anne Sörqvist föreslår avslag av motionen. 
 
Ewa Arvidsson yrkar från den socialdemokratiska gruppen bifall till 
motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 
beslutar enligt Anne Sörqvists förslag. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår avslag av motionen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ewa Arvidsson (s), Cecilia Gustafsson (s), Anders 
Hedin (s) och Tina Carlson (v) till förmån för eget förslag. 
 
________
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Von § 5  Dnr 003/2008 
AU § 4  
 
NYA FYRBODALSINSTITUTET 
 
Kommunstyrelsen har för vård- och omsorgsnämndens yttrande remitterat 
inkommen skrivelse från Fyrbodalsinstitutet angående hur det nya Fyrbodals-
institutet föreslås organiserat. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet uppdrag åt förvaltningschefen att sammanfatta tjänsteskrivelse 
utifrån arbetsutskottets diskussioner. 
Ärendet tas upp på nästa nämndsammanträde. 
________  
 
Föreligger förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-01-10. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sin egen utgörande yttrande 
till kommunstyrelsen. 
________
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Von § 6  Dnr 008/2008 
 
SYNSKADADES RIKSFÖRBUND, SRF 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat inkommen skrivelse från SRF Åmål. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att sammanfatta svars-
skrivelse. 
Ärendet tas upp på nästa nämndsammanträde. 
________ 
 
Förvaltningschefens förslag till svarsskrivelse föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att anta svarsskrivelsen som sin egen. 
________ 
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Von § 7 
 
FOLKHÄLSOSAMORDNAREN PRESENTERAR SIG 
 
Eva-Linnea Eriksson, kommunens nya folkhälsosamordnare, presenterar sig 
och sina tankar kring uppgiften. 
 
En diskussion följer om folkhälsoplanen och vård- och omsorgsnämndens 
ansvar för delmål i planen. 
 
________ 
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Von § 8 Dnr 009/2008 
 
LEDNINGSPLAN – 
vid särskild händelse i fred och vid höjd beredskap 
 
Föreligger reviderad ”Ledningsplan – vid särskild händelse i fred och vid höjd 
beredskap”. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att planen fastställs i enlighet med 
reviderat förslag. 
 
________  
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Von § 9 
AU § 87 Dnr 129/2007 
 
TILLSYN AV LÄNSSTYRELSEN 
 
Länsstyrelsen har i remiss meddelat att de tagit del av uppgifter som före- 
kommit i media angående verkställighet av beslut inom Åmåls kommun.  
Ärendet avser rapport till länsstyrelsen om alla gynnande beslut enligt 4 kap  
1 § SoL som inte verkställs inom tre månader. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att granska handläggningen med stöd av 13 kap 2 § 
socialtjänstlagen. 
 
Förslag till remissvar föredrages. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 
________  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att anta svarsskrivelsen som sin egen. 
________ 
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Von § 10 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För nämndens kännedom föreligger: 
- beslut från Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser inom  
      socialtjänsten. 
________ 
 
Ungdomsarbetslösheten 
Förvaltningschefen informerar om ett gemensamt projekt mellan kommunerna 
Dals Ed, Bengtsfors, Säffle, Årjäng och Åmål. 
Projektet är en gemensam satsning från kommunerna vars syfte är att 
motivera och aktivera ungdomar i att söka och erhålla arbete. Pengar till 
projektet skall sökas ur Europeiska socialfonden. 
________ 


