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Von § 40 
 
Ekonomirapport 
 
Ordföranden informerar nämnden om det pågående arbetet med reviderad 
budget för 2009. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut den 29 april. 
 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens ekonomiprognos per den 31 mars 
2009. Prognosen visar ett underskott på 5 550 tkr för vård- och omsorgsverk-
samheten 2009. Det är försörjningsstödet och institutionsplaceringarna som är 
de stora minusposterna. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ser ingen möjlighet att åstadkomma ett noll- 
resultat i budget för 2009. 
 
______
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Von § 41 
 
Avgifter inom arbetsmarknadsenheten, AME 
 
Föreligger förvaltningens förslag till ändringar av avgifter för tjänster utförda 
av Returen och arbetsmarknadsenheten, AME. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer följande avgifter att gälla fr o m  
1 maj 2009. 
 

Returen  

Transport inom Åmål tätort 200 kr per tillfälle 
Transport utanför Åmål tätort 300 kr per tillfälle 
Andra tjänster inom kommunen 150 kr timme 
Transporter utanför kommungränsen utförs ej 

Arbetsmark-
nadsenheten 
 
gäller äldre och 
funktions-
hindrade 
personer 

Snöröjning, entré 150 kr/tillfälle 
Snöröjning, entré + garage 250 kr/tillfälle 
Gräsklippning 150 kr/tillfälle (max 1000 m2) 
Gräsklippning 250 kr/tillfälle (1000 m2 - 2000 m2) 
Ytor över 2000 m2 klipps inte! 
Övrigt arbete 150 kr/tim (oavsett antal personer) 
Transportkostnad inom Åmål tätort 200 kr/tillfälle 
Transportkostnad utanför Åmål tätort 300 kr/tillfälle 
Tranporter utanför kommungränsen utförs ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 42 Dnr 046/2009 
 
Ansökan från NÄFFS om verksamhetsbidrag för 2009  
 
Från NÄFFS, Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare, 
föreligger ansökan om verksamhetsbidrag för 2009. Ansökan avser 3 000 kr. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar NÄFFS verksamhetsbidrag på 3 000 kr 
för år 2009. 
 
________ 
 
Ordföranden föreslår vid dagens sammanträde att nämnden skall bevilja  
1 500 kr i bidrag till NÄFFS. 
 
Efter diskussioner kan ordföranden konstatera att två förslag föreligger, 
dels arbetsutskottets förslag att bevilja 3 000 kr samt ordförandens förslag om 
ett bidrag på 1 500 kr. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar NÄFFS verksamhetsbidrag på 3 000 kr 
för år 2009. 
 
________ 
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Von § 43 
AU § 40 Dnr 033/2009 
 
Medborgarförslag angående hyressättning i LSS-boende 
 
Britt-Marie och Olle Isaksson, Åmål har inkommit med ett medborgarförslag 
angående hyreskostnad i gruppbostäder.  
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2009-03-13 föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för beslut. 
________  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå medborgar-
förslaget angående hyreskostnad i gruppbostäder. 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
________
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Von § 44 Dnr 054/2009 
 
Regeringens stimulanspengar i äldreomsorgen 
 
Regeringen har genom Socialstyrelsen fördelat stimulansbidrag som Åmåls 
kommun sökt och erhållit för åren 2007 och 2008. 
 
Vid dagens sammanträde ger medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin 
Lindblom och utvecklingschef Britthmari Nilsson information om 
redovisningen för stimulansbidragets användning åren 2007 – 2008 samt den 
planerade fortsatta utvecklingen för 2009 – 2010. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av 2007 och 2008 års 
stimulansmedel samt att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel för 
2009 – 2010 för fortsatt utveckling av områdena demens, rehabilitering, det 
sociala innehållet i vården samt kost och nutrition. 
 
________ 
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Von § 45 
 
Färdtjänsten 
 
Nämnden diskuterar frågor kring färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Färdtjänsthandläggare Mary Wesselgren deltar. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att diskutera regler och avgifter kring 
färdtjänsten på nämndens seminariedag den 29 maj. 
________ 
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Von § 46 Dnr 040/2009 
 
Olovlig tobaksförsäljning, SOU 2009:23 
 
Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat inkommen remiss från 
Socialdepartementet avseende SOU-utredning om olovlig tobaksförsäljning. 
 
Utredningens förslag syftar till att tobakslagens förbud att sälja tobaksvaror 
till den som är under 18 år skall respekteras bättre än i dag. Förslaget innebär 
bl.a. olika åtgärder för att effektivisera tillsynen enligt tobakslagen samt 
skärpta krav på näringsidkare som säljer tobak.  
 
Åmåls kommun är inbjuden att lämna synpunkter på utredningen. 
75 remissinsatser är utsedda.  
 
Alkoholhandläggarens förslag till remissvar daterat 2009-04-03 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig i ärendet i enlighet med alkohol-
handläggarens förslag. 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
________
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Von § 47 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För nämndens kännedom föreligger: 
- prognosbrev från Migrationsverket daterat 2009-03-09 
- ärendestatistik för konsumentrådgivningen t o m mars 2009  
- enkätsvar till Länsstyrelsen; Kartläggning av insatser för barn 
- synpunktshantering inom vård och omsorg januari – mars 2009  
- beslut enligt SoL inom äldreomsorgen 
- statistik från arbetsmarknadsenheten januari – mars 2009  
- ordförandens sammanställning över inkomna kallelser, inbjudningar, 

rapporter m m  
________ 

              
 


