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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 
Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf 

Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Bertil Fryklind (c) ersättare för Terttu Martinsson (c) ordf §§ 26 och 31 
Inger Herfindal (kd) 
Karin Lindwall (s) ersättare för Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) 
Ulla Berne (m) 

Övriga deltagande Gunilla Bexelius förvaltningschef, föredragande och sekreterare 
Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 33 
 

Utses att justera Gunnar Dahlstrand 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2008-03-25 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 24 - 34 

Gunilla Bexelius  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Gunnar Dahlstrand 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 24 - 34 
Sammanträdesdatum 2008-03-13 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-03-26 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-04-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 24 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Föreligger ekonomiprognos per den 29 februari 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden noterar som en osäker faktor att utfallet av 
Kommunals löner ännu ej är klart samt att försörjningsstödskontot visar ett 
prognostiserat underskott på 5 milj kr. 
 
________
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Von § 25 Dnr 029/2008 
AU § 25 
 
PRIVATA MEDEL 
 
Föreligger förslag på rutin för hantering av privata medel för personer inom 
särskild boendeformer enligt LSS/SoL, hemtjänst SoL och insatser enligt 
LSS/LASS. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förslaget överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för ställningstagande. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden antar rutin för hantering av privata medel enligt 
presenterat förslag. 
________ 
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Von § 26 Dnr 030/2008 
AU § 24 
 
TJÄNSTEKÖP FÖR REHABILITERINGSINSATSER 
 
Primärvården och kommunen har sedan Ädelöverenskommelsen 1992 ett 
tjänsteköpsavtal för rehabiliteringsinsatser. Grunden för avtalet är att regionen 
har samtliga resurser för sjukgymnastik och kommunen för arbetsterapi. 
Avtalet omfattar lika stor summa för köp av varandras resurs. Vad resursen 
används till beslutas av respektive huvudman och har omprövats någon gång 
utan att grunden i avtalet förändrats. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-21 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att erbjuda hälso- och sjukvårdsnämnden 
Dalsland/HSN 2 att upprätta tjänsteköpsavtal kring dagrehabilitering och 
/eller hemrehabilitering för de patienter som ingår i primärvårdens ansvar i 
enlighet med förvaltningschefens förslag. 
 
På grund av jäv deltar inte Ewa Arvidsson (s) i handläggningen i detta ärende. 
________  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
På grund av jäv deltar inte Ewa Arvidsson (s) och Ulla Berne (m) i hand-
läggningen i detta ärende. 
________
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Von § 27 Dnr 031/2008 
AU § 27 (044/2007) 
 
KOOPERATIVA DRIFTSFORMER UTAN VINSTINTRESSE 
 
I mars 2007 lämnade vård- och omsorgsnämndens ordförande Anne Sörqvist 
en skrivelse som uppdrog åt förvaltningen att ta fram underlag för beslut om 
kooperativa driftsformer utan vinstintresse. 
 
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-27 gavs kommunchefen ett 
liknande uppdrag som också skulle omfatta andra alternativa driftsformer. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-20 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
-  att avvakta underlaget om alternativa driftsformer för Åmåls kommun innan          
   ärendet eventuellt tas upp till ny diskussion samt  
 
-  att ordförandens skrivelse härmed anses besvarad. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 28 Dnr 138/2008 
AU § 28   
 
ARBETSMILJÖVERKETS INSPEKTION VID SOLSÄTER 
 
Inspektion har gjorts av Arbetsmiljöverket 2007-11-13 i samband med ett 
uppföljningsbesök vid Sörgårdarna, där arbetsplatsombudet påtalat risker och 
brister i samband med sophanteringen för vårdpersonal vid äldreboendet 
Solsäter. 
 
Enhetschefens svarsskrivelse med åtgärdsredovisning över påtalade brister i 
sophanteringen föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Svarsskrivelsen överlämnas för godkännande till nämnden. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden har tagit del av svarsskrivelsen som överlämnas med godkännande 
till Arbetsmiljöverket. 
________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 7 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Von § 29 Dnr 002/2008 
 
ARBETSMILJÖVERKETS INSPEKTION VID RETUREN 
 
Inspektion vid arbetsplatsen Returen har gjorts av Arbetsmiljöverket  
2007-12-20. Föreligger inspektionsmeddelande AIGÖ 2007/46726 samt 
verksamhetschefens svarsskrivelse med åtgärdsredovisning över påtalade 
brister. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden har tagit del av svarsskrivelsen som överlämnas med godkännande 
till Arbetsmiljöverket. 
________
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Von § 30 Dnr 032/2008 
AU § 29 
 
FERIEPRAKTIK SOMMAREN 2008 
 
Feriepraktik för skolungdomar har genom åren finansierats med kommunalt 
budgeterade medel och med för verksamheten riktade statsbidrag. 
Från och med 2007 får kommunerna inte något sådant riktat bidrag från 
staten. 
 
IFO-chefens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-24 föreligger. 
I skrivelsen påtalas att budgeterade medel endast ger utrymme för att kunna 
erbjuda ett begränsat antal ungdomar feriepraktik. 
 
Ewa Arvidsson föreslår att medel ansöks hos kommunstyrelsen ur konto 102 
–  näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder. Därmed kan feriepraktik erbjudas 
till alla de ungdomar under 19 år som söker feriepraktik. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden som har att ta ställning till följande två 
alternativ: 
 
- att feriepraktik erbjuds inom budgeterad ram till ett begränsat antal 

ungdomar under sommaren 2008 
 

- att medel söks hos kommunstyrelsen ur kontot för näringslivs- och 
arbetsmarknadsåtgärder för att kunna erbjuda alla ungdomar under 19 år 

      feriepraktik. 
________ 
 
Nämnden diskuterar arbetsutskottets två alternativa förslag till beslut. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att erbjuda alla ungdomar under 19 år, 
som inte fått något annat arbete, feriearbete i kommunen och att resterande 
pengar söks ur kommunens konto 102 för näringslivs- och arbetsmarknads-
åtgärder. 
________
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Von § 31 Dnr 033/2008 
AU § 30 
 
PROJEKTMEDEL ANVISAT AV HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSNÄMNDEN 
 
Närsjukvårdsgruppen i Åmål, där både primärvården och kommunen ingår 
ansökte om och beviljades projektmedel 250 tkr + 250 tkr för att dels 
effektivisera den gemensamma hjälpmedelshanteringen och dels för att be-
driva uppsökande verksamhet bland personer som har flera besök hos sjuk-
vården. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-25 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningschefens 
tjänsteyttrande att beviljade projektmedel, 145 tkr, återlämnas till hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Dalsland då pengarna inte använts på ett därför avsett 
sätt. 
 
På grund av jäv deltar inte Ewa Arvidsson (s) i handläggningen i detta ärende. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
På grund av jäv deltar inte Ewa Arvidsson (s) och Ulla Berne (m) i hand-
läggningen i detta ärende. 
 
______ 
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Von § 32 Dnr 034/2008 
AU § 31 
 
DEBITERING AV HEMTJÄNSTTIMMAR 
 
Det händer då och då att hemtjänsten besöker kunder som inte är hemma. 
I den information som ges vid starten av alla ärenden ombeds varje kund 
meddela om de inte är hemma. Detta underlättar vid planeringen av verk- 
samheten. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förvaltningschefen ges i uppdrag att sammanställa tjänsteskrivelse i ärendet 
till nämndens nästa sammanträde. 
________ 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2008-02-29 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningschefens 
tjänsteyttrande att besök hos kunder som inte meddelat återbud debiteras med 
samma tid som besöket normalt tar. 
________ 
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Von § 33 Dnr 027/2008 
 
LEX MARIA - ÄRENDE 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar 
nämnden om händelse som anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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Von § 34 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
 
- Avtal om familjerådgivning 
- Beslut enligt alkohollagen, januari 2008  
- Budget för alkoholhandläggningen Dalsland 
- Protokoll från Funktionshindrades samarbetsråd 2008-02-11 
- KF§35, fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
- Förteckning över inkomna inbjudningar  
 
________  


