
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2008-08-21 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-08-21 kl 08.00 – 16.00 
Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande 

Anelia Dotcheva (c) kl 08.00-12.00 
Bertil Fryklind (c) kl 12.00-16.00 ersättare för Anelia Dotcheva 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Terttu Martinsson (c) 
Inger Herfindal (kd) kl 08.00-12.00 
Karin Lindwall (s) kl 12.00-16.00 ersättare för Inger Herfindal 
Ewa Arvidsson (s) 
Cecilia Gustafsson (s) kl 08.00-15.30 
Anette Andersson (s) kl 15.30-16.00 ersättare för Cecilia Gustafsson 
Anders Hedin (s) 
Ulla Berne (m) 
 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (c) ersättare 
Jan-Eric Thorin (fp) ersättare kl 08.00-12.00 
Ulrika Kvamme (s) ersättare kl 08.00-12.00 
Karin Lindwall (s) ersättare 
Anette Andersson (s) ersättare 
Tina Carlson (v) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Johan Andersson, ekonom, § 91-92 
Maria Svahn, demenssjuksköterska, § 93 
Torbjörn Åberg, coach, § 94 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2008-08-27 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 90 - 97 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 90 - 97 
Sammanträdesdatum 2008-08-21 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-08-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-09-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 90 
AU § 88 Dnr 094/2008 
 
LAGEN OM VALFRIHET  -  LOV 
 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2008 besluta om och  
fördela 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att förbereda och  
utveckla valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorg enligt social-
tjänstlagen. 
 
Stimulansmedlen kan beviljas kommuner för att förbereda ett eventuellt 
införande av valfrihetssystem i linje med den föreslagna lagstiftningen om 
valfrihetssystem (LOV). Stimulansmedel kan också beviljas kommuner som 
redan infört eller fattat beslut om att införa system för valfrihet, ofta kallat 
kundval, och behöver utveckla och anpassa dessa system till de förutsätt-
ningar som följer av den föreslagna lagstiftningen. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-08-01 föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta  
 

• att valfrihetssystem införs inom äldre- och handikappomsorgen i 
Åmåls kommun och i detta sammanhang även föreslå 
avgränsningsområde 

• att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt 
ställningstagande. 

 
Reservation 
Ewa Arvidsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
________ 
 
 
Anne Sörqvist föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ewa Arvidsson föreslår att nämnden liksom den socialdemokratiska gruppen 
säger nej till förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
     forts. 
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Von § 90, forts  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

• att valfrihetssystem införs inom äldre- och handikappomsorgen i 
Åmåls kommun och i detta sammanhang även besluta om 
avgränsningsområde. 

 
Reservation 
Ewa Arvidsson (s), Cecilia Gustafsson (s), Anders Hedin (s) och Karin 
Lindwall (s) reserverar sig mot beslutet. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
________  
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Von § 91 Dnr 093/2008 
 
HALVÅRSRAPPORT 
 
Föreligger förvaltningens halvårsredovisning för ekonomi och verksamhet 
som är överlämnad till kommunstyrelsen. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Halvårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
________
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Von § 92 Dnr 076/2008 
 
BUDGET 2009 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela vård- och omsorgsnämnden en 
budgetram för 2009 på 246.090 tkr. 
 
Föreligger förvaltningens budgetmaterial med sifferbudget, 
avvikelsekommentarer och förvaltningschefens tjänsteskrivelse. 
 
Budgetunderlaget har samråtts i förvaltningens CESAM grupp. 
Information om budgetunderlaget har lämnats till Kommunala Pensionärs-
rådet den 12 augusti 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar budgetmaterialet för 2009 till 
budgetberedningen. Av materialet framgår att ytterligare 9.812 tkr krävs för 
att driva nuvarande verksamhet, ett nytt LSS-boende och för att täcka ökade 
kostnader för försörjningsstöd och externa placeringar.  
I summan ingår normal löne- och kostnadsutveckling inkl Kommunals avtal. 
 
Vård- och omsorgsnämnden finner det vidare önskvärt att ökat anslag för  
feriearbete tas upp i årets budgetarbete. 
________ 
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Von § 93 
 
UTVECKLING AV VÅRDEN FÖR DEMENSSJUKA PERSONER 
 
Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag, KF § 
122, att senast under september månad ta fram ett underlag med förslag på hur 
den framtida demensvården i Åmåls kommun ska utformas. 
 
Föreligger förvaltningens underlag för vården av demenssjuka personer samt 
beskrivning av situationen inom äldreomsorgen.  
 
Vid dagens sammanträde informerar demenssjuksköterska Maria Svahn 
nämnden om begreppet demens.   
 
Ann Sörqvist föreslår att kommuninvånarna inbjuds till dialog om äldre-
omsorgsfrågorna i framtiden 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
frågan vidare och i detta sammanhang kontakta andra kommuner för att ta del 
av olika lösningar. 
 
Nämnden beslutar vidare att genomföra en dialog med kommuninvånarna om 
äldreomsorgsfrågorna i framtiden. Ordföranden skall ta kontakt med 
kommunledningen för att förhöra sig om vård- och omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsen gemensamt skall genomföra denna dialog. 
 
Ärendet tas upp på nämndens septembersammanträde. 
 
________ 
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Von § 94 
 
COACH  - ARBETSMARKNAD 
 
Torbjörn Åberg informerar nämnden om uppdraget att arbeta som coach för 
arbetssökande och då i första hand finna praktikplatser som förhoppningsvis 
kommer att leda till ett varaktigt arbete. 
 
________
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Von § 95 
AU § 95 Dnr 098/2008 
 
DAGLIG VERKSAMHET I LSS 
 
I år och närmaste åren slutar ett antal unga människor inskrivna i LSS sin 
skolutbildning och skall erbjudas sysselsättning i daglig verksamhet. För en 
del är befintlig daglig verksamhet ett alternativ men allt fler vill ha ”vanliga 
arbeten”. Idag arbetar någon på Konsum och en annan på Travbanan. 
 
För att utveckla alternativa arbetsplatser behövs en handledare som håller 
kontakt med både arbetstagaren och arbetsgivaren. Den personal som finns 
tillgänglig är bunden till den fasta dagverksamheten, som inte minskar och 
därmed kan inte resurser omfördelas därifrån. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2008-08-01 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

• att försöksverksamhet enligt förslaget tillåts under tiden oktober 2008  
t o m mars 2009 och utvärderas kontinuerligt 

• att försöket finansieras genom medel för vakant FSO-tjänst 75 % 
(förlängd barnomsorg) och 25 % överskottsresurs på korttidshemmet 
Döbelnsgatan. 

                                          ________  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 96 
AU § 89 Dnr 062/2008 
 
HYRESAVGIFT VID LSS-BOENDET PÅ ESPLANADEN 
 
Olle Isaksson har för föräldrar och boende ställt skrivelse till Åmåls kommun 
avseende bl a hyresavgiften vid LSS-boendet på Esplanaden. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och beslutar att inbjuda boende och 
anhöriga till möte den 20 augusti för diskussion. 
________ 
 
Ordföranden rapporterar från informationsmötet som varit den 20 augusti. 
Vid mötet deltog föräldrar, god man, ledamöter i vård- och omsorgsnämnden 
samt personal från vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Vid detta tillfälle överlämnades en skrivelse från föräldrar och anhöriga 
angående hyresavgiften som nu nämnden får ta del av. 
________ 
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VOn § 97 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För nämndens kännedom föreligger 
- delegationsbeslut enligt alkohollagen för tiden 2008-06-01—07-14 
- ärendestatistik för konsumentrådgivningen, t o m juni 2008  
- förvaltningens synpunktshantering för tiden 2008-04-01—06-30 
- ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar och kommande 

möten. 
 
                                          Ordföranden informerar från möten med  

- budgetberedningen den 13 augusti. Från vård och omsorg deltog 
ordförande, vice ordförande, förvaltningschef och ekonom 

- Kommunala Pensionärsrådet den 26 juni och 12 augusti 
                                          ________ 


