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Von § 12 Dnr 016/2009 
 
Projekt Arbetslinjen inom individ- och familjeomsorgen 
 
För att hjälpa människor till egen försörjning, oberoende av myndigheter, 
startade vård- och omsorgsförvaltningen ett intensivt arbete för att under 
hösten 2008 kunna hjälpa fler människor bort från passivt bidragsberoende.  
 
Konsult Jan Elofsson redovisar projektets arbete under tiden 2008-08-08 – 
2009-02-28. 
 
Ekonom Johan Andersson informerar om hur ekonomiredovisningen för 
individ- och familjeomsorgen kvartalsvis kommer att redovisas för nämnden. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
________ 
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Von § 13  
AU § 14 Dnr 001/2009 
 
Drogpolitiskt program för Åmåls kommun 
 
Kommunstyrelsen har till nämnderna remitterat folkhälsosamordnarens 
förslag till drogpolitiskt program. 
 
Förvaltningschefens förslag till remissvar föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för ställningstagande. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig i enlighet med förslag från förvalt-
ningschefen. 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
________ 
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Von § 14 Dnr 017/2009  
AU § 15 
 
Renovering av blockförhyrda lägenheter på Stenhuggaregatan 
 
Fastigheten på Stenhuggaregatan 15 blockförhyrs av vård- och omsorgsför- 
valtningen och hyrs sedan ut till personer som har svårt att få egna hyres-
kontrakt. Fastigheten ägs av Åmåls Kommunfastigheter, ÅKAB. 
 
Två av lägenheterna och trapphuset har förstörts med omfattande skador. 
Reparation beräknas kosta 656 898 kr. 
ÅKAB har erbjudit vård- och omsorgsförvaltningen följande betalningsplan 
år 1  2009  181 000 kr 
år 2  2010 212 000 kr 
år 3  2011 212 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2009-01-23. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
1 Vård- och omsorgsnämnden accepterar erbjuden betalningsplan för  

ersättning av förstörda lägenheter på Stenhuggaregatan 
 

                                          2    Kostnader för år 1 tas ur det hyresöverskott som återbetalas av  
      Kungsleden fastigheter AB i samband med Ekbackens nybyggnation 
 
3 Kostnaderna för år 2 och 3 beaktas i kommande budgetarbeten. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 15 Dnr 012/2009 
 
LEX MARIA - ÄRENDE 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar 
nämnden om händelse som anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
________ 
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Von § 16 Dnr 013/2009 
 
Tillbud med medicintekniska produkter 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar 
nämnden om händelse som anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
________ 
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Von § 17  Dnr 014/2008 
 
Demensprojektet 
 
I Åmåls Kommun pågår ett demensprojekt som är finansierat med 
stimulansmedel från Socialstyrelsen. 
 
Syftet med projektet är att åstadkomma varaktiga förbättringar i vården för 
personer med demenssjukdomar och i stödet till anhöriga. 
 
Vid dagen sammanträde deltar projektledarna Ingela Gustavsson och Ingrid 
Johansson för att avrapportera från det pågående projektet. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
________ 
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Von § 18 Dnr 18/2009 
 
Tjänsteköp arbetsterapi / sjukgymnastik 
 
Primärvården i Åmål och vård- och omsorgsförvaltningen har sedan ingången 
av Ädel 1992 ett ömsesidigt avtal om tjänsteköp av arbetsterapi respektive 
sjukgymnastik. Avtalet har reviderats en gång och gäller i sin nuvarande 
utformning t o m februari 2010 och förlängs automatiskt om ingen uppsäg-
ning sker. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2009-02-11 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
I enlighet med förvaltningschefens förslag beslutar vård- och omsorgs-
nämnden att säga upp nuvarande avtal med primärvården, gällande tjänsteköp 
av rehabiliteringsinsatser, för omförhandling inför verksamhetsåret 2010. 
 
________
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Von § 19 Dnr 019/2009 
 
Projekt ANHÖRIGSTÖD 
 
Länsstyrelsen har 2007 beviljat Åmåls kommun utvecklingsmedel för att 
vidareutveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 
Bidraget syftar till att skapa nya/fördjupade former för samverkan med 
frivilliga och ideella krafter samt att höja kvaliteten på befintliga insatser. 
 
Under 2007 påbörjades arbetet med att kartlägga antalet närstående som ger 
stöd till någon som inte kan hantera sin egen vardag, beskriva deras situation 
och belysa deras behov av stöd. De flesta uttryckte önskemål om att ha någon 
utanför sin egen familj att prata med om sin situation och som kan ge råd och  
stöd och hjälpa till i kontakter med myndigheter.  
 
Det utvecklingsarbete som bedrivits under 2008 har skett i nära samarbete 
med kommunens frivilligcentral Samverket i vilken flera olika föreningar och 
organisationer ingår med frivilliga, ideella krafter. Syftet har varit att erbjuda 
närstående ett lättillgängligt stöd och att utveckla en fysisk mötesplats där 
fortlöpande stöd ska ges till närstående. 
 
Projektledare Katarina Wennlöfs rapport om projektet föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten som vidarebefordras 
till Länsstyrelsen. 
 
________
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Von § 20 Dnr 020/2009 
 
Tidiga insatser för barn till missbrukare 
 
I december 2007 beviljades Åmåls kommun 365 000 kr till projektet 
”utveckla och starta insatser för i första hand tonårsflickor”. Målsättningen 
med projektet var och är att i samarbete med flera andra aktörer utöka de 
tidiga insatserna för ungdomar i Åmåls kommun och främst då tonårsflickor. 
 
Föreligger för nämndens kännedom en sammanfattning av det arbete som 
hittills gjorts, d v s 
delrapport 1 -  research och planering av projektet samt   
delrapport 2 -  planerad genomförandefas. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om medel 
för fortsättning av projektet. 
 
________ 
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Von § 21 Dnr 021/2009 
 
Attestpliktiga år 2009 
 
Föreligger förslag på attestpliktiga med ställföreträdare vid vård- och 
omsorgsförvaltningen för år 2009. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Attestpliktiga med ställföreträdare inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde år 2009 fastställes enligt förslaget. 
 
________  
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Von § 22 Dnr 010/2009  
 
Rätten att ta del av allmän handling 
 
xxxxxxxx har för xxxxxxx via Länsrätten som överlämnats till Kammarrätten 
överklagat förvaltningschefens beslut som avser nekande att lämna ut allmän 
handling. Ärendet avser specifikation av hyressättningen vid Esplanaden på 
Olofsgatan. 
 
Föreligger förvaltningschefens förslag till yttrande till Kammarrätten. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningschefens 
förslag. 
 
Beslutsexpediering 
Kammarrätten 
 
________ 
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Von § 23 
 
Rapporter och meddelanden 
 
För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger 
- statistik november 2007 - december 2008 över ökning av antal  

hemtjänsttimmar 
- beslut inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen, januari 2009  
- ärendestatistik för konsumentrådgivningen år 2008 samt januari 2009  
- statistik över vårdpersonalens handhygien 2006 – 2008 
- ordförandens sammanställning över inkomna kallelser, inbjudningar, 

rapporter m m  
              
                                          ________  


