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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 
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) 
Tina Carlson (v) ersättare för Ulla Berne (m) 

Övriga deltagande Gert Hovbratt (c) ersättare 
Karin Lindwall (s) ersättare 
Anette Andersson (s) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Inger Herfindal 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2008-05-20 

 §§ 60 - 70 Sekreterare 
Kerstin Nilsson 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Anne Sörqvist 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Inger Herfindal 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 60 - 70 
Sammanträdesdatum 2008-05-15  
Datum för 
anslags uppsättande 2008-05-21 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-06-12 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 60 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Föreligger ekonomiprognos per den 30 april 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet och nämnden konstaterar att 
individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på 5 milj kr. 
 
________ 
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Von § 61 Dnr 066/2008 
 
KOMPETENSSTEGEN 
 
Regeringen beviljade år 2005 Åmåls kommun 1,8 milj kr inom ramen för 
Kompetensstegen som ett stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom 
vård och omsorg om äldre.  
 
Birgitta Jonasson, som varit projektledare, överlämnar vid dagens samman-
träde en rapport över det mycket omfattande arbete som Kompetensstegen 
inneburit. Huvudområden har varit värdegrundsarbete, brukaren i fokus, 
verksamhetsledare och synpunktshantering med servicedeklarationer. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för redovisningen för ett mycket viktigt 
kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete. 
 
________ 
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Von § 62  
 
BUDGET 2009 
 
Föreligger redovisning för budgetram 2009 med kända behov och föränd-
ringar inom verksamheten.  
 
Enligt redovisningen föreligger ett sparbehov på 9.205.000 kr för vård- och 
omsorgsverksamheten.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
1    Redovisningen överlämnas till budgetberedningen. 
 
2    Vård- och omsorgsnämnden beslutar om ett extra budgetsammanträde           
       tisdagen den 27 maj med start kl 08.00. 
________
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Von § 63 
AU § 59 Dnr 004/2008 
 
Delrapport –  
Utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamheter 2007 – 2008 
 
Länsstyrelsen har beviljat vård- och omsorgsnämnden 200.000 kr som utveck-
lingsmedel för kvinnosamordnare. 
Utvecklingsmedlen har syftet att förstärka och kvalitetsutveckla det lokala 
stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 
 
Socialsekreterare Jeanette Månsson föredrar delrapport för verksamheten 
daterad 2008-04-30. Rapporten innehåller även en ekonomisk redogörelse. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tillstyrker rapporten.  
 
Rapporten kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden på nästa 
sammanträde den 15 maj. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
_______ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker rapporten. 
________ 
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Von § 64 
AU § 60 Dnr 040/2008 
 
ANSÖKAN FRÅN BRIS OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2009 
 
Från BRIS region Mitt föreligger ansökan om verksamhetsbidrag för år 2009. 
Ansökan avser 4 kr per barn upp till 18 år boende i kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar BRIS region Mitt verksamhetsbidrag för 
2009 på 10.892 kr, vilket motsvarar 4 kr per barn boende i Åmåls kommun. 
 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 65 
AU § 61  Dnr 039/2008 
 
ANSÖKAN FRÅN ADOPTIONSCENTRUM OM 
FÖRENINGSBIDRAG 
 
Från Adoptionscentrum avdelning Nordväst har inkommit ansökan om 
föreningsbidrag för 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden avslår bidragsansökan. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden avslår bidragsansökan. 
________ 
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Von § 66 Dnr 024/2008 
AU § 62   
 
TILLSYNSAVGIFT FÖR DETALJHANDEL MED 
NIKOTINLÄKEMEDEL 
 
Enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ges landets 
kommuner fr o m den 1 mars 2008 i uppgift att ta emot anmälningar om att 
bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel och att kontrollera att verksam-
hetsutövaren efterlever de krav som ställs på handeln. 
 
Föreligger förslag på avgift för kontroll och tillsyn över verksamheten 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Taxan för 2008 vad gäller tillsyn av nikotinläkemedel fastställs till 1.500 kr/år 
om endast nikotinläkemedel säljs. 
 
Har försäljningsstället även tobaks- och folkölsförsäljning föreslås avgiften 
reduceras till 1.000 kr/år för försäljning av nikotinläkemedel. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Taxan för 2008 vad gäller tillsyn av nikotinläkemedel fastställs till 1.500 kr/år 
om endast nikotinläkemedel säljs. 
 
Har försäljningsstället även tobaks- och folkölsförsäljning föreslås avgiften 
reduceras till 1.000 kr/år för försäljning av nikotinläkemedel. 
________ 
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Von § 67 Dnr 042/2008 
AU § 63 
 
Pensionärsföreningen SPF ÅMÅLITERNA 
 
SPF Åmåliterna ansöker i skrivelse daterad 2008-04-02 om att få 
representationen i Kommunala Pensionärsrådet utökad till två ordinarie 
ledamöter med två ersättare. Pensionärsföreningen motiverar sin ansökan  
med att antalet medlemmar ökat under senare år och är nu 450. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utökning av antal ledamöter 
och ersättare men detta kräver en ändring av reglerna för samarbetet mellan 
Åmåls kommun och Kommunala Pensionärsrådet.  
 
Regeländring av detta slag skall beslutas av kommunfullmäktige. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utökning av antal ledamöter 
och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
________ 
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Von § 68 Dnr 058/2008 
 
IDÉSKISS FÖR UTVECKLING AV PRIMÄRVÅRDEN 
 
Från regionkansliet föreligger remissen ”Idéskiss om utveckling av 
primärvården i Västra Götaland”. Idéskissen skall ge ett samlat grepp om 
primärvårdens utvecklingsfrågor för att säkerställa vård på lika villkor i hela 
regionen. En projektgrupp inledde uppdraget efter sommaren 2007. 
Projektgruppen överlämnade den 28 mars 2008 en rapport i form av denna 
idéskiss till hälso- och sjukvårdsdirektören.  
 
Regionen har genom hälso- och sjukvårdsutskottet den 2 april 2008 beslutat 
att tillställa de fyra Kommunalförbunden i Västra Götaland Idéskissen för 
remissynpunkter och därefter bestämt att även ge enskilda kommuner 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningschefen ges i uppdrag att sammanfatta förslag till yttrande. 
Ärendet tas åter upp på nämndens junisammanträde. 
________ 
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Von § 69 Dnr 067/2008 
 
IT-TJÄNST FÖR SAMORDNAD VÅRDPLANERING ”SVPL” 
 
Samtliga kommuner i Västra Götaland har givit Västra Götalandsregionen i 
uppdrag att genomföra upphandlingen av IT-tjänsten SVPL. 
 
Upphandlingen är nu genomförd och tilldelningsbeslut är fattat av Västra 
Götalands läns landsting. 
Kommunerna skall även självständigt fatta ett likalydande tilldelningsbeslut. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna 
tilldelningsbeslut. 
________ 
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Von § 70 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger: 
- Tillsynsrapport från Länsstyrelsen avseende Björkebäcks Vård AB 
- Delegeringsbeslut serveringstillstånd enligt alkohollagen, febr – april 
- Ärendestatistik för konsumentrådgivningen 
- Beslut enligt SoL inom äldreomsorgen, januari – april 
- Förteckning över inbjudningar m m daterad 2008-05-15 

                                           
                                          Vård- och omsorgsförvaltningens synpunktshantering 

I samband med information från utvecklingschef Britthmari Nilsson på 
nämndens sammanträde i fabruari fick Britthmari i uppdrag att sammanställa 
en synpunktsinstruktion speciellt riktad till nämndens politiker.  
Vård- och omsorgsnämnden beslutar nu enligt förslag från Britthmari att 
nämnden använder samma instruktion och blanketter som redan används i 
verksamheten. 
________ 
 
 
 


