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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 
Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande 

Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 – 11.30 
Bertil Fryklind (C) kl 11-30 – 12.00 ersättare för Anelia Dotcheva (C) 
Gunnar Dahlstrand (C) 
Terttu Martinsson (C) 
Inger Herfindal (KD) 
Ewa Arvidsson (S) 
Cecilia Gustafsson (S) 
Anders Hedin (S) 
Barbro Spjuth (M) 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (C) ersättare 
Ulrika Kvamme (S) ersättare 
Karin Lindwall (S) ersättare 
Tina Carlson (V) ersättare 
Hans Wennerholm och Johan Osbeck, Deloitte, § 64 
Bengt Hansson och Gösta Nilsson, kommunrevisionen, § 64 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Kenneth Bramberg, verksamhetschef IFO, § 63 
Ewa Anundson, socialsekreterare, § 63 
Johan Andersson, ekonom, §§ 60 - 61 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2009-06-25 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 60 - 68 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 60 - 68 
Sammanträdesdatum 2009-06-17 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-06-26 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-07-18 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 60 
 
Ekonomirapport 
 
Föreligger ekonomiprognos per den 31 maj 2009. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Prognosen visar ett underskott på 6.500 tkr för nämndens ansvarsområde.  
Vård- och omsorgsnämnden ser ingen möjlighet att nå ett nollresultat i budget 
för 2009. 
______ 
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Von § 61 
 
Budget 2010 
 
Vård- och omsorgsnämnden diskuterar budgetmaterialet och förutsättningarna 
inför budgetbehandlingen 2010. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden kommer att ta ställning till budget 2010 på augustisammanträdet. 
 
________ 
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Von § 62  
 
Avgifter vid yttre hemtjänst 
 
Den yttre hemtjänsten inom arbetsmarknadsenheten är en kommunal service 
för personer bosatta i kommunen och som har villa/radhus, är pensionär eller 
har någon form av funktionshinder och behöver hjälp med diverse trädgårds- 
arbeten. 
 
Arbeten som utförs av yttre hemtjänsten är gräsklippning, lövkrattning, 
klippning av häckar i mån av tid, transport av lättare trädgårdsavfall samt 
snöröjning. 
 
Yttre hemtjänsten utför ej 
- klippning eller krattning av ytor över 2 000 m² 
- att fälla träd, rensa ogräs eller plantera växter 
- flyttverksamhet, städning eller fönsterputsning. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande avgifter för utfört arbete 
 
Gräsklippning, yta ej över 2 000 m²  85 kr/tim och person 
Lövkrattning, yta ej över 2 000 m²  85 kr/tim och person 
Klippning av häckar    85 kr/tim och person 
  
Snöröjning vid entré    150 kr/tillfälle 
Snöröjning vid entré och garage  250 kr/tillfälle 
 
Transport av trädgårdsavfall inom Åmåls tätort 200 kr/tillfälle 
Transportkostnad till Östby miljöstation  300 kr/tillfälle 
 
________ 
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Von § 63 Dnr 78/2009 
 
Riktlinjer och regler för försörjningsstöd och introduktionsersättning 
 
Verksamhetschef Kenneth Bramberg och socialsekreterare Ewa Anundson 
redovisar förslag till riktlinjer och regler för försörjningsstöd och introduk-
tionersättning. 
 
Ewa Arvidsson föreslår från den socialdemokratiska gruppen att det med 
beaktande av barnperspektivet numer i normen för försörjningsstöd bör ingå 
tillgång till dator i hemmet.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer enligt presenterat förslag riktlinjer och 
regler för försörjningsstöd samt riktlinjer och regler för introduktions-
ersättning. 
 
Nämnden ger vidare förvaltningen i uppdrag att utreda den socialdemokra-
tiska gruppens förslag om att dator i hemmet borde ingå i normen för 
försörjningsstöd. 
 
_________ 
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Von § 64 
 
Revisionen  
 
Vid dagens sammanträde deltar från kommunrevisionen Bengt Hansson och 
Gösta Nilsson samt från revisionsföretaget Deloitte Hans Wennerholm och 
Johan Osbeck.  
 
Nämndens ledamöter och ersättare besvarar en enkät från revisionen. 
 
________ 
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Von § 65 Dnr 064/2009 
 
Förslag om lagändring avseende utbyte av sprutor och kanyler 
 
Kommunstyrelsen har för vård- och omsorgsnämndens yttrande remitterat 
remiss från socialdepartementet gällande Förslag till ändring i lagen 
(2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. 
 
Yttrande daterat 2009-05-28 från kommunens medicinskt ansvarig 
sjuksköterska föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden har inga invändningar eller synpunkter på den 
föreslagna lagändringen.  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
____ 
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Von § 66 Dnr 060/2009 
 
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
  
Från Kommunala Pensionärsrådet har inkommit förslag på revidering av 
nuvarande reglemente för rådet. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Då vård- och omsorgsnämnden anser att ett reglemente för ett kommunalt 
rådsorgan är en övergripande kommunal fråga översänds förslaget till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Beslutsexpediering  
Kommunfullmäktige 
Kommunala Pensionärsrådet 
 
________ 
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Von § 67 
AU § 71 Dnr 046/2009 
 
Skrivelse angående bidrag till organisationen NÄFFS 
 
Åke Olsson, Åmål har till vård- och omsorgsnämnden sänt skrivelse angående 
nämndens behandling av ansökan från NÄFFS om verksamhetsbidrag. 
 
Ordförandens förslag till svarsskrivelse föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ordförandens svarsskrivelse utgör nämndens svar i ärendet. 
 
Beslutsexpediering 
Åke Olsson 
________ 
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Von 68 
 
Rapporter och meddelanden 
 
Följande skrivelser och handlingar föreligger för nämndens kännedom: 
 
 -    beslut från Socialstyrelsen, avvikelse med medicinteknisk produkt 
- beslut från Socialstyrelsen, Lex Maria ärende felaktig dosering av 

läkemedel 
- beslut i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen, t o m maj månad 
- beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen för maj månad 
- ärendestatistik t o m maj månad för konsumentrådgivningen 
- minnesanteckningar från Kommunala Pensionärsrådets möten  
      2009-02-19 och 2009-04-23 
-    ordförandens förteckning över inkomna inbjudningar och rapporter 
-    minnesanteckningar från nämndens heldagskonferens den 29 maj. 
 -    dom daterad 2009-04-24 i överklagat ärende om rätt att ta del av allmän        
       handling, Britt-Marie och Olle Isaksson från Kammarrätten i Göteborg. 
 
________ 


