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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-05-14 kl 08.00-11.00 
Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande 

Anelia Dotcheva (C) 
Gunnar Dahlstrand (C) 
Bertil Fryklind (C) ersättare för Terttu Martinsson (C) 
Inger Herfindal (KD) 
Ewa Arvidsson (S) 
Cecilia Gustafsson (S) 
Ulrika Kvamme (S) ersättare för Anders Hedin (S) 
Barbro Spjuth (M) 

Övriga deltagande Torbjörn Kock (C) ersättare 
Jan-Eric Thorin (FP) 
Karin Lindwall (S) 
Anette Andersson (S) 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Fredrik Nilsson, ekonom § 50 
Johan Andersson, ekonom § 50 
Kenneth Bramberg, verksamhetschef IFO, §§ 52-53 
Liselotte Westman, coach § 52 

Utses att justera Barbro Spjuth 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2009-05-27 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 50 - 54 

Gunilla Bexelius  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Barbro Spjuth 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 50 - 54 
Sammanträdesdatum 2009-05-14 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-05-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-06-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Gunilla Bexelius 
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Von § 50 
 
Ekonomirapport 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson och ekonom Johan Andersson informerar 
nämnden om kommunens ekonomiska läge och om de ekonomiska 
framtidsutsikterna. Finansieringsprognos presenteras.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
________ 
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Von § 51 
AU § 56 Dnr 047/2009 
 
Ansökan från BRIS om verksamhetsbidrag för 2010 
 
Från BRIS region Mitt föreligger ansökan om verksamhetsbidrag för år 2010. 
Ansökan avser 4 kr per barn upp till 18 års ålder boende i kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar BRIS region Mitt verksamhetsbidrag för 
2010 på 10.612 kr, vilket motsvarar 4 kr per barn boende i Åmåls kommun. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________
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Von § 52 
 
Information om kommunens flyktingverksamhet 
 
Verksamhetschef Kenneth Bramberg och coach Liselotte Wessman ger vård- 
och omsorgsnämnden information om kommunens flyktingverksamhet. 
________ 
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Von § 53 Dnr 039/2009 
 
Information om en ungdomscentral i Åmåls kommun 
 
I Åmål och Vänersborgs kommuner finns sedan några år familjecentraler som 
erbjuder familjer med små barn möjligheten till ett tidigt stöd. Tankar att på 
liknande sätt samla resurser och kompetens kring andra medborgargrupper har 
funnits sedan en längre tid. Flera av statens offentliga utredningar påvisar att 
behovet av samordning, samlokalisering och gemensamma arenor för att möta 
utsatta människors behov är omfattande.  
 
Ingen myndighet har enskilt de resurser som behövs för att själva möta de 
behov som många av de ungdomar har som behöver samhällets stöd. En 
lokalt/regionalt anpassad samordningsorganisation är således ett ytterst 
värdefullt redskap.  
 
Verksamhetschef Kenneth Bramberg informerar nämnden om planerna för 
inrättande av en ungdomscentral i Åmål. Åmåls kommun har i samarbete med 
Vänersborgs kommun ansöks hos ESF-rådet om finansiering av projektet.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ansökan samt att vara ägare för 
projektet. 
 
________ 
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Von § 54 
 
Rapporter och meddelanden 
 
För nämndens kännedom föreligger: 
- beslut enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen januari – april 2009 
- revisionsrapport avseende årsredovisning för Åmåls kommun 2008 
- delegationsbeslut enligt alkohollagen april 2009 
- ordföranden informerar om program för vård- och omsorgsnämndens 

konferens- och utvecklingsdag som skall vara den 29 maj 
- ordföranden redogör för inkomna konferens- och kursinbjudningar 
- ordföranden redovisar från senaste möte med Kommunala Pensionärsrådet 
 
________ 


