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Von § 39 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Föreligger ekonomiprognos per den 31 mars 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet och nämnden konstaterar att 
försörjningsstödskontot visar ett prognostiserat underskott på 5 milj kr. 
 
________
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Von § 40 Dnr 049/2008  
 
VÅRDHYGIEN 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar 
nämnden om arbetet med vårdhygien för all vårdpersonal, Basal hygien inom 
hälso- och sjukvården, enligt Socialstyrelsens rekommendationer.  
 
En metod i detta arbete är uppföljning av följsamheten kring personalhygien. 
Vid mätning i februari 2008 var andel smyckefri vårdpersonal 91 %. 
 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns 25 hygienombud fördelade på 
olika arbetsställen. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________  
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Von § 41 
 
EKONOMISKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2009 
 
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson och ekonom Johan Andersson informerar 
nämnden om ekonomiska planeringsförutsättningar inför budgetarbetet 2009. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________  
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Von § 42 
 
BUDGETARBETET 2009 - 2010 
 
Nämnden diskuterar förutsättningarna för vård- och omsorgsnämndens 
budgetarbete 2009 – 2010. 
 
________
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Von § 43 Dnr 050/2008 
 
INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM SOCIALSEKRETERARE 
 
Behovet av ytterligare en tjänst som socialsekreterare för att täcka ett mycket 
stort behov av förstärkning inom barn- och ungdomssidan är påtalat under 
lång tid. 
 
I 2008 års budget finns 200 tkr avdelade för en sådan utökning med avsikt att 
ta fram ytterligare 250 tkr i 2009 års budgetarbete. 
 
Handlingar i ärendet 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-04-10. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige begära en omfördelning av 250 tkr från konto 
710*591*7935 till 718*5223 för att inom ram täcka inrättande av en tjänst 
som socialsekreterare, 
  
att om kommunfullmäktige så beslutar begära att tjänsten inrättas hos 
personal- och organisationsutskottet. 
________ 
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Von § 44 Dnr 051/2008 
 
UTBYGGNAD AV FAMILJECENTRALEN 
 
Familjecentralen i Åmål har blivit en stor framgång för det förebyggande 
familjearbetet och för samarbetet mellan kommunen och primärvården. 
Antalet besökare är stort och lokalerna var redan från början knappt tilltagna. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2007-04-17 att ställa sig bakom en 
utbyggnad.  
 
Vid pågående upphandling av ombyggnationen visar det sig nu att hyran 
kommer att ligga högre än enligt tidigare kostnadsförslag. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka ombyggnationen med den 
högre hyran. 
 
________ 
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Von § 45 
AU § 42 Dnr 022/2008 
 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPOLICY I FYRBODAL 
 
Föreligger förslag gällande FoU-policy inom socialtjänsten och den 
kommunala hälso- och sjukvården i Fyrbodal samt frågor om organisering av 
FoU. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
-  att anta föreslagen FoU-policy för det egna FoU-arbetet och som 
grundläggande utgångspunkt i FoU-samverkan med andra aktörer, samt 
 
-  att anta föreslagen organisation och finansiering. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 46 
AU § 43 Dnr 025/2008 
 
ANSÖKAN FRÅN NÄFFS OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2008  
 
Från NÄFFS, Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare, 
föreligger ansökan om verksamhetsbidrag för 2008. Ansökan avser 3.000 kr. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar NÄFFS verksamhetsbidrag på 3.000 kr 
för år 2008. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 47 
AU § 44 Dnr 024/2008 
 
FÖRSÄLJNING AV NIKOTINLÄKEMEDEL 
 
Den 1 mars gäller nytt regelverk för försäljning av receptfria nikotinläke-
medel. Lagen möjliggör för andra än Apoteken AB att sälja receptfria nikotin-
läkemedel under förutsättning att verksamheten anmäls till den kommun där 
handeln bedrivs.  
 
Lagen ställer även upp vissa krav på handeln, bl a ska verksamhetsutövaren 
efterleva den 18-årsgräns som gäller för försäljning av dessa läkemedel. 
Kommunerna ska enligt lagen utöva kontroll över vissa delar av detaljhandeln 
 
Förvaltningschefen informerar om att försäljningsställen kommer att 
registreras hos oss för vidare anmälan till Livsmedelsverket. Avgifts- och 
tillsynsuppdraget utreds för närvarande i samverkansarbetet för Dalsland. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen lämnas till vård- och omsorgsnämnden. 
________ 
 
Till förvaltningen har hittills inkommit sex anmälningar från försäljnings-
ställen i kommunen. Dessa har enligt regelverket anmälts till Livsmedels-
verket. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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Von § 48 Dnr 052/2008 
AU § 46 
 
COOMPANION  -  KOOPERATIV UTVECKLING FYRBODAL 
 
Förvaltningschefen informerar om Coompanion – Kooperativ utveckling i 
Fyrbodal som är en ekonomisk förening utan vinstintresse där verksamheten 
finansieras genom uppdrag från privata och offentliga uppdragsgivare.  
Coompanion ger professionell rådgivning, information och utbildning till dem 
som vill starta kooperativ verksamhet/företag. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har erhållit inbjudan om att bli medlem. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Nämnden ställer sig positiv till medlemskap. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunledningen att kommunen 
tecknar medlemskap i Coompanion – Kooperativ Utveckling Fyrbodal. 
________ 
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Von § 49 Dnr 053/2008 
 
AVTAL OM GEMENSAM HJÄLPMEDELSUPPHANDLING 
 
Sedan 1 maj 2002 har 48 kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen ett gemensamt avtal om hjälpmedelsförsörjningen.  
 
Förvaltningschefen tjänsteskrivelse daterad 2008-04-10 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
- att delta i en gemensam upphandling för hjälpmedel mellan kommunerna, 
- att godkänna avtalet som grund för en gemensam upphandling.  
________
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Von § 50  Dnr 054/2008 
 
OMBYGGNATION AV EKBACKEN 
 
Ombyggnaden på Ekbackens äldre delar kommer igång inom kort och ger nya 
ändamålsgenliga utrymmen för arbetsterapi, sjukgymnastik och psykiatrin. 
 
I samband med den ombyggnaden erbjuder Kungsledens fastighetsbolag en 
mindre ombyggnad på avd B, Ekbacken, så att ett bostadsutrymme öppnas för 
ett mindre samvarorum enligt bilagd skiss. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-04-14 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
-  att bygga om en bostad på avd B till samvarorum enligt presenterat förslag, 
-  att därmed minska antalet bostäder med en plats till 15 platser. 
________ 
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Von § 51 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- Skrivelse från Fyrbodals Kommunalförbund om Kriscentrum för barn  
      och ungdomar 
- Redovisning av inkomna synpunkter till förvaltningen under tiden  
      januari - mars 2008 
- Beslut enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen januari – mars 2008  
- Skrivelse från Migrationsverket om Fortsatt högt flyktingmottagande trots 

sänkt prognos 
- Ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar m m 

                                          -     Skrivelse om tilläggsbudget som kompensation för Kommunals avtal 
                                          -     Utkast till svarsbrev från ordföranden till personalgrupp vid Bergängs-      
                                                vägen angående särskilt boende vid Andreégatan 
 
                                          Rapporter 
                                          Bertil Fryklind informerar om studiebesök i Munkedal som handlade om  
                                          integration av romer.                                           
 
                                          Ewa Arvidsson rapporterar från senaste möten med Kommunala Pensionärs- 
                                          rådet och Folkhälsorådet. 
 
                                          Utbildning i barnkonventionen 
                                          Rädda Barnen har inbjudit till utbildning i barnkonventionen. 
                                          Beslutas att vård- och omsorgsnämnden deltar i utbildningen. 
                                           
                                          ________ 


