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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-01-22 kl 08.00-12.00 
Beslutande Ewa Arvidsson, ordförande (s) 

Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Bertil Fryklind (c) 
Rose-Marie Wickman-Kyrk (kd) ersättare för Inger Herfindal (kd) 
Jan-Erik Thorin (fp) ersättare för Anne Sörqvist (c) 
Anette Andersson (s) ersättare för Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) 
Ulla Berne (m) 

 

Övriga deltagande Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Gunnar Dahlstrand 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2009-01-27 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1 - 6 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Gunnar Dahlstrand 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 1 - 6 
Sammanträdesdatum 2009-01-22 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-01-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-02-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 1  Dnr 007/2009 
 
Verksamhetsredogörelse 2008 
 
Förvaltningens förslag till verksamhetsredogörelse i bokslut för 2008 
föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom presenterad verksamhets- 
redogörelse för 2008. 
 
________ 
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Von § 2 Dnr 008/2009 
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken 
och skall bidra till att de funktionshindrade ges samma förutsättningar som 
övriga kollektivtrafikresenärer. Genom ökad tillgänglighet i den ordinarie 
kollektivtrafiken skall möjligheten till normalisering förstärkas och behovet 
av särlösningar minska. 
 
Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst anger de grundläggande kraven 
som måste uppfyllas. Det finns behov av generella bestämmelser om färd-
tjänstens utformning, dels för att uppnå kommunal likställighet och dels för 
att ge ett stöd i handläggningen i den individuella prövningen av färdtjänst-
tillstånd. 
 
Genom riktlinjer tar kommunen ett politiskt ansvar för färdtjänstens hand-
läggning och planering och anger hur lagarna skall tolkas så att en rättvis och 
likvärdig bedömning av varje enskild ansökan sker. 
 
Föreligger reviderat förslag för riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
enligt presenterat förslag. 
 
________ 
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Von § 3 Dnr 009/2009 
 
Feriearbete för skolungdom sommaren 2009 
 
Frågan om skolungdomar skall erbjudas feriearbete är åter aktuell. 
Vård- och omsorgsnämnden har i budget 215 kkr och kostnaden för 
feriearbete uppgår till ca 400 – 450 kkr. 
 
I 2009 års budgetarbete togs frågan upp i ordinarie budgetarbete men 
behandlades inte. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2009-01-08 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att feriearbete skall erbjudas till 
skolungdom efter årskurs 9 samt gymnasiets åk 1 och 2. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar vidare att hos kommunstyrelsen begära 
medfinansiering för den merkostnad som uppkommer. 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling  
komplettera ärendet med en kostnadsberäkning. 
 
________ 
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Von § 4 Dnr 128/2008 
 
Utvecklingsmedel för lokal samverkan för kvinnofrid 
 
Kommunstyrelsen har för vård- och omsorgsnämndens yttrande remitterat 
Länsstyrelsens skrivelse angående utvecklingsmedel till lokal samverkan för 
kvinnofrid. Enligt skrivelsen erbjuder Länsstyrelsen kommunerna att söka 
utvecklingsmedel för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck i samkönade relationer. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2009-01-08. 
Slutrapport daterad 2009-01-05 över kvinnofridsgruppens arbete åren  
2007 – 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen avser att ansöka om medel för att utveckla 
och utvärdera kvinnofridsarbetet i Åmål, vilket nämnden ställer sig bakom. 
 
________ 
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Von § 5 
 
Utbildning för nämndens ledamöter och ersättare  
 
Ordföranden tar upp frågan om att det nu kan vara en lämplig tid, efter två år 
av mandatperioden, att följa upp den utbildning som nämnden fick vid 
mandatperiodens start.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Utbildningsdagarna planeras vara 11 – 12 mars och innehållet i dagarna 
bestäms efter enkät till nämndens ledamöter och ersättare om vad dagarna 
behöver innehålla. 
 
________ 
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Von § 6 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 

                                           
                                          Föreligger för vård- och omsorgsnämndens kännedom: 

- Beslut enligt socialtjänstlagen i äldreomsorgen år 2008 
- Beslut enligt alkohollagen december 2008 
- Ärendestatistik för konsumentrådgivningen år 2008  
- Synpunktshantering inom vård och omsorg oktober-december 2008 
- Socialtjänstens arbete på familjecentralen 2008 

                                           
                                          Folkhälsorådet 
                                          Ewa Arvidsson rapporterar från Folkhälsorådets sammanträde 12 januari 2009 
 
                                          Insatser inom socialtjänsten för barn och unga 
                                          Socialsekreterare Berith Johansson redovisar statistik och kostnader för  
                                          insatser inom socialtjänsten.  
 
                                          Redovisning från Nationell skadekonferens 
                                          Ulla Berne redovisar från konferens om den framtida utmaningen kring                     
                                          samhällsskydd och beredskap och trygghetsaspekter i samhällsplaneringen. 
                                           
                                          ________ 
                    


