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Von § 14 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonom Johan Andersson redovisar preliminär bokslutsprognos för 2007. 
Enligt prognosen gör vård- och omsorgsförvaltningen ett totalt underskott på 
2.578.000 kr. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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Von § 15 Dnr 013/2008 
AU § 15 
 
Projekt GRENSEBROEN ETABLERING 
 
Föreligger ansökan om medfinansiering av Grensebroen Etablering. 
Projektägare är Fyrbodals Kommunalförbund och Högskolen i Östfold. 
Projekttiden är 2008-01-01 – 2010-12-31. 
 
Grensebroens affärsidé innebär att regionen tar spets genom att samla in och 
förmedla kunskap om behov och nytta inom vård och omsorg och koppla 
denna till kunskap om existerande teknik och pågående forskning. Att erbjuda 
metoder och en struktur för att föra in denna kunskap under innovations- och 
produktutvecklingsprocessen.  
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom att förvaltningen ingår i 
projektet. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________
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Von § 16 
 
SYNPUNKTSHANTERING 
 
I den statliga satsningen på kompetensutveckling inom äldreomsorgen erhöll 
vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls Kommun pengar för att genomföra 
ett antal aktiviteter under perioden 2006 – 2008.  
 
En av aktiviteterna är synpunktshantering. 
Förvaltningen har saknat metoder för att ta emot, förhålla sig till, ta hand om 
och använda de synpunkter som kunder och medborgare lämnar på verksam-
heten. Behov finns av ett mer systematiskt arbetssätt för att uppnå utveckling 
som baseras på fakta och behov. 
 
Projektets syfte är också att uppnå ökad delaktighet hos kunder, skapa 
medborgardialog, få nöjdare kunder/medborgare, ökad yrkesstolthet hos 
personalen samt att utarbeta enkla verktyg som underlättar att lämna 
synpunkter. 
 
I projektet har tidigare studier återkopplats, befintligt material för kundunder- 
sökningar kartlagts, intervjuer, samtal och brevförfrågan genomförts. All 
personal har inbjudits till föreläsning om bemötande och synpunktshantering 
och allmänheten har informerats om möjligheten att lämna synpunkter via 
annons i lokalpressen och via Åmåls kommuns hemsida. En intern personal- 
instruktion om rutinerna skall göras känd i alla verksamheter före 15 mars 
2008. 
 
Utvecklingschef Britthmari Nilsson informerar nämnden om det pågående 
arbetet och presenterar även den personalinstruktion som tagits fram för 
synpunktshanteringen. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ser detta som en mycket viktig och angelägen 
uppgift för förvaltningen och önskar att även en  ”politikerinstruktion” för 
synpunktshantering sammanställs. 
 
________ 
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Von § 17 Dnr 014/2008 
 
DEMENSPROJEKTET 
 
I Åmåls Kommun pågår under tiden 2007-09-01 – 2008-08-31 ett demens-
projekt. Projektet finansieras med stimulansmedel från socialstyrelsen. 
 
Syftet med projektet är att åstadkomma varaktiga förbättringar i vården för 
personer med demenssjukdomar och i stödet till anhöriga. 
 
Projektet består av tre delar 
- vårdkedjan  -  innehållet i vården  -  anhöriga. 

  
Vid dagens sammanträde informerar projektledare Ingela Gustavsson och 
demenssjuksköterska Maria Svahn om projektet och om dagverksamheten vid 
Täppan.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ser detta som ett viktigt och angeläget projekt 
och ställer sig bakom att presenterad delredovisning för projektet inlämnas 
till socialstyrelsen. 
 
________
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Von § 18 Dnr 015/2008 
 
UPPDRAGSAVTAL MED  
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA DALSLAND 
 
Föreligger förslag till avtal med samordningsförbundet Norra Dalsland. 
Avtalet avser basaktivitet och/eller funktionsbedömning/arbetsträning i Åmål. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att teckna avtalet. 
 
________
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Von § 19 
 
KOMMUNAL FOTVÅRD 
 
Cecilia Gustafsson ställer fråga om kommunal fotvård / medicinsk fotvård. 
 
Nämnden diskuterar ärendet. 
 
________ 
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Von § 20 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger: 
 
- Redovisning över socialtjänstens arbete på familjecentralen under 2007 
- Beslut från Länsstyrelsen, personskada inom LSS 
- Beslut från Socialstyrelsen, Lex Maria ärende 
- Protokoll från Funktionshindrades samarbetsråd, 2007-12-03 
- Beslut enligt SoL inom äldreomsorgen för 2007 samt januari 2008  
- Ersättningsbelopp för utskrivningsklara patienter i Västra Götaland 
- Beslut från Länsstyrelsen daterat 2008-02-04; 

Tillsyn av Kristinedals skol- och behandlingshem, diarienr 012/2008 
                                          -     Ordförandens förteckning över inkomna kurs- och konferensinbjudningar 

________ 
 
Söndagscafé 
Anelia Dotcheva informerar nämnden om att Gränslös Kulturförening öppnar 
café med olika aktiviteter i Samverkets lokaler på Lunnegatan.  
Caféet kommer att vara öppet på söndagar med början den 17 februari. 
________ 


