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Von § 101 
AU § 113 Dnr 086/2008 
 
MEDLING VID BROTT   
 
Kommunstyrelsen har för vård- och omsorgsnämndens yttrande remitterat 
skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund gällande medling vid brott och 
en eventuell samverkan i Fyrbodal. Kostnaden för Åmåls kommun i denna  
samverkan beräknas till ca 50.000 kr. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för beslut. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Åmåls kommun 
skall ingå i den föreslagna gemensamma organisationen inom Fyrbodal för 
medling av brott. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
________ 
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Von 102 Dnr 076/2008 
 
MAXAVGIFT FÖR HEMTJÄNST/HEMSJUKVÅRD 2009 
 
Föreligger förslag på maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård. Förslaget följer 
den nationella normen. 
 
Föreligger även förslag på hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, vilka 
båda ingår i maxtaxan. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa: 
- Avgift för hemtjänst 0 – 375 kr/timme. (Ingår i maxtaxan) 
- Max avgift för hemtjänst/hemsjukvård vilken för innevarande år är  
      1.640 kr/månad. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet. 
- Förbehållsbeloppet är år 2008 för person över 61 år 4.421 kr/mån och för 

makar 7.408 kr/mån. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet. 
      För personer under 61 år är förbehållsbeloppet 10 % högre än för personer 
      över 61 år.                                                                          
- Avgift för hemsjukvård: 40 kr/besök, dock med högsta avgift 375 kr / 

månad (ingår i maxtaxan). 
 
________  
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Von § 103 Dnr 076/2008 
 
AVGIFT FÖR POSTENS SOCIALA SERVICE 2009 
 
Föreligger förslag till avgift för postens sociala service. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
en månadsavgift för postens sociala service till 140 kr per mottagare. 
Avgiften ingår i maxtaxan. 
  
________ 
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Von § 104 Dnr 076/2008 
 
AVGIFTER 2009 ENLIGT ALKOHOLLAGEN 
SAMT TILLSYN AV FÖRSÄLJNING FOLKÖL, TOBAK OCH 
NIKOTINLÄKEMEDEL 

 
Dalslandskommunerna har genom avtal sedan några år gemensam handlägg-
ning av alkoholtillstånd och för tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning samt 
fr o m 2008 även tillsyn av försäljning av nikotinläkemedel. 
Förslaget innebär oförändrade avgifter gentemot 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa  
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2008 enligt följande: 
 
Permanenta serveringstillstånd 
Nyansökningar  6.200 kr 2.000 kr återbetalas vid avslag  
Ägarskiften  6.200 kr 2.000 kr återbetalas vid avslag 
Utvidgade tillstånd  2.600 kr 
Utökad serveringstid   2.100 kr     
Övrigt, omregistrering  2.100 kr 
 
Tillfälliga serveringstillstånd 
Till allmänheten 1-6 dagar 3.100 kr 
Mer än 6 dagar  5.200 kr 
Sökande har inget perma- 
nent tillstånd i kommunen 5.200 kr 
Utökade tillstånd  1.600 kr 
Slutna sällskap, enstaka 
Tillfällen eller period  1.100 kr 
 
Tillsynsavgift, baserad på årsomsättning av starköl, vin och sprit 
Fast avgift  2.500 kr 
Rörlig avgift (tillkommer) 
0            –         250.000 kr 1.000 kr 
250.001 –         500.000 kr 2.000 kr 
500.001 –      1.000.000 kr 3.000 kr 
1.000.001 –   2.000.000 kr 5.000 kr 
2.000.001 –   3.000.000 kr 6.000 kr 
3.000.001 –   5.000.000 kr 7.000 kr 
5.000.001 –   8.000.000 kr 8.000 kr 
8.000.001 -  10.000.000 kr  9.000 kr 
10.000.001 kr -             10.000 kr 
 
 
 
     Forts. 
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Von § 104, forts 
 
Övriga avgifter 
Årlig tillsyn enligt tobakslagen*      1.100 kr 
Årlig tillsyn av folkölsförsäljning**  1.100 kr 
Nikotinläkemedel***    1.500 kr 
*      mindre än fem månaders försäljning = halv avgift 
**    vid kombination försäljning folköl och tobak 2.000 kr 
***  har försäljningsstället även tobak- eller folköls- 
        försäljning reduceras avgiften till 1.000 kr 
____ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2008-09-18 7 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Von § 105 Dnr 076/2008 
 
AVGIFTER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSINSATSER år 2009 
 
Föreligger förvaltningens förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter för 2009 enligt följande: 
 
Äldre- och handikappomsorgen  
Avgift för utprovning av  
hjälpmedel  85 kr/utprovn.tillfälle  särskiljes från hem- 
  (anpassas efter regionens sjukvårdsavgiften,  
  avgift)  följer regionens regel- 
    verk 
 
Enklare hjälpmedel  Köpes av den enskilde 
  vid lägre kostn än 300 kr 
 
Hyra för linne, Ekbacken 275 kr/månad   ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon   210 kr/månad   ingår i maxtaxan 
 
Borttappad larmknapp   150 kr/knapp  
 
Måltider vid Sörgården  2.500 kr/månad   
 
Avgift för ledsagning  100 kr/tillfälle   
 
Avgift vid dagrehab  85 kr/dag 
  (behandling 35:50 kr  behandlingsavgiften 
  matavgift  49:50 kr)  ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende Ekbacken  210 kr/dygn  maxavgift 1.640 kr/månad 
  (avgift 83:50 kr  vårdavgiften ingår i  
  mat  126:50 kr)   maxtaxan 
 
Färdtjänst    följer gemensamt avtal med 
    Dalslandskommunerna 
 
LSS 
Måltider gruppbostad   2.000 kr inkl moms. 
(alla måltider i boendet   Avdrag 35 kr/dag för de 
frukost-lunch-middag-  måltider som intas på dag- 
mellanmål inkl förbruk-  center och med 75 kr vid  
ningsartiklar som tvål,  bortovaro i ett helt dygn. 
papper) 
 
Resor i boendet med enhetens 
bussar    40 kr/mil/antal resande 
 
                    forts.  
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Von § 105, forts 
 
LSS, forts 
Avgifter måltider på korttids ålder 0 – 7 år         60 kr 
  ålder 8 och äldre    85 kr 
 
Avgifter plats korttidsboende 3.327 kr/dygn  
 
Avgifter mat FSO (förlängd 
skolbarnsomsorg)   mellanmål 9 kr 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Familjerådgivning   100 kr/besök 4 gånger,   Följer gemensamt avtal 
  därefter fritt under samma  med dalslandskommunerna 
  behandlingsperiod 
 
Egenavgift för vistelse 
på behandlingshem  100 kr/dag 
 
Arbetslivsenheten 
Returen:    
Hämtningsavgift transport Östby               60 kr 
Hämtningsavgift däck på fälg                     50 kr/st 

                                                   Interna tjänster mot andra förvaltningar   165 kr/tim 
Övrigt arbete                                             165 kr/tim 
Transportkostnad (bil och släp)                    4 kr/km 
 
Yttre hemtjänsten 
Avgift utförda uppdrag                                85 kr/tim 
Interna tjänster mot andra förvaltningar     165 kr/tim 
Övrigt arbete                 165 kr/tim 
Transportkostnad (bil och släp)                    4 kr/tim 
Snöröjning, entré,                    80 kr/tillfälle 
övrigt ex garage                    80 kr/tillfälle 
 
Övrigt 
Längre vistelse på externt boende: 
hyreskostnaden betalas av den enskilde + egenavgift 100 kr/dag 
(Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den enskilde 
har egen varaktig inkomst) 
 
________  
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Von § 106 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Ekonom Johan Andersson informerar om att förvaltningens ekonomiprognos 
visar ett prognostiserat underskott likt tidigare månad.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________  
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Von § 107 Dnr 076/2008 
 
INVESTERINGSBUDGET 2009 
 
Förslag till fördelning av investeringsmedel 2009 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa förslag till investerings-
budget på 2.115 tkr enligt följande specifikation 
 
Ekbacken inventarier     50 tkr 
Ekbacken nytt larmsystem   500 tkr 
Ekbacken nytt system för låsning  130 tkr 
Solsäter/Sörgården installation av städskrupp   25 tkr 
Solsäter/Sörgården förbättring av utemiljön 125 tkr 
Solsäter/Sörgården utbyte av möbler    50 tkr 
Solsäter/Sörgården utbyte av personvåg    25 tkr 
Solsäter/Sörgården ramp     60 tkr 
Individ- och familjeomsorg inventarier  250 tkr 
Tekniska hjälpmedel   500 tkr 
Datautbyggnad inom förvaltningen  300 tkr 
Nytt LSS-boende Andreegatan inventarier 100 tkr 
________ 
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Von § 108 
AU § 111 
 
VERKSAMHETSPLAN år 2009 
 
Förvaltningschefen presenterar förslag till verksamhetsplan för 2009. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Planen överlämnas till nämnden för fastställande. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet tas åter upp i samband med kommande extra budgetsammanträde. 
________ 
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VOn § 109 Dnr 113/2008 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS REGLEMENTE 
 
Kommunens säkerhetsskyddschef föreslår i skrivelse att det i nämndernas 
reglementen skall göras tillägg som svarar upp mot nya lagar och förordningar 
som berör kommunal arbetsmiljö och säkerhet. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut § 132 rekommenderat nämnderna att ändra sina 
reglementen i enlighet med förslaget. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden för ställningstagande. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Under hösten skall ses över i sin helhet för att återkomma till nämnden i 
december. 
________ 
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VOn § 110 
 
ERSÄTTARE I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 
 
Som representanter från vård- och omsorgsnämnden i Kommunala 
Pensionärsrådet ingår Anne Sörqvist och Ewa Arvidsson. 
Dock har inte nämnden utsett ersättare. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Som ersättare för Anne Sörqvist  i Kommunala Pensionärsrådet utses Bertil 
Fryklind och för Ewa Arvidsson utses Karin Lindwall. 
 
________  
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Von § 111 
 
FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ARBETE 
 
För att hjälpa människor till egen försörjning, oberoende av myndigheter, 
startar vård- och omsorgsförvaltningen nu ett intensivt arbete för att under 
hösten kunna hjälpa allt fler människor bort från passivt bidragsberoende. 
Tanken är också att kommunens medarbetare genom utvecklingsarbetet skall 
få möjlighet till kompetensutveckling.  
 
Konsult Jan Elofsson informerar nämnden om metoden och det påbörjade 
arbetet. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________
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Von § 112 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Extra budgetsammanträden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att extra budgetsammanträden skall 
hållas enligt följande: arbetsutskott den 25 september och nämndsammanträde 
den 2 oktober. 
________ 
 
Föreligger för nämndens kännedom: 
- beslut i äldreomsorgen enligt SoL, januari – augusti 
- samverkansavtal i Vårdsamverkan FyrBoDal 
- rapport från Britt-Marie Torevik om feriepraktiken sommaren 2008 
- protokollsutdrag från PROs rådsgrupp angående Sörgården 
- ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar och kommande 

möten 
________ 
 
Inbjudan till Nationella Skadekonferensen i Borås 12-13 november 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Ulla Berne deltar i konferensen. 
________ 
 
Seminarium om äldreomsorg och demensproblematiken 
Vård- och omsorgsnämnden kommer att föreslå kommunstyrelsen att 
seminarium för allmänheten om dessa aktuella frågor äger rum den 20 
oktober. 
________ 


