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Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-09-24 kl 08.00-12.00 
Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande 

Anelia Dotcheva (C) 
Gunnar Dahlstrand (C) 
Terttu Martinsson (C) 
Inger Herfindal (KD) 
Ewa Arvidsson (S) 
Cecilia Gustafsson (S) 
Karin Lindwall (S) 
Barbro Spjuth (M) 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (C) ersättare 
Torbjörn Kock (C) ersättare 
Anette Andersson (S) ersättare 
Tina Carlson (V) ersättare 
Marianne Jadehill, förvaltningschef 
Johan Andersson, ekonom, §§ 83-84 
Ida Lundblad-Kullgren, projektledare, § 83 
Anna-Karin Lindblom, MAS, § 85 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Karin Lindwall 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2009-09-30 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 83 - 87 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Karin Lindwall 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 83 - 87 
Sammanträdesdatum 2009-09-24 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-10-01 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-10-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 83 Dnr Von 2009/107 
 
L O V  -  lagen om valfrihetssystem 
 
Genom kommunfullmäktiges beslut KF § 157 gavs vård- och omsorgs-
nämnden i uppdrag att ansöka om stimulansmedel från Socialstyrelsen för att 
planera införandet av valfrihetssystem inom avgränsningsområdet hemtjänst i 
Åmåls kommun. 
 
Under 2009 har en projektledare anställts som utrett hur valfrihetssystemet 
bör utformas samt planerat hur valfrihetssystemets införande bör gå till. 
Utgångspunkten för utredningsarbetet har varit att utreda hur ökad valfrihet 
för kommunens äldre kan uppnås på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån 
Åmåls kommuns förutsättningar. 
 
Förvaltningen anser att det i utredningen framgår hur ett valfrihetssystem bör 
utformas för att på ett så effektivt sätt som möjligt öka valfriheten för 
kunderna i hemtjänsten. Med grund i rättsläge, nulägesanalys och omvärlds-
analys formuleras ett förslag som, enligt förvaltningen, är väl anpassat till 
Åmåls kommuns förutsättningar. 
 
Ärendet föredras av projektledare Ida Lundblad-Kullgren och ekonom Johan 
Andersson. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2009-09-10. 
 
Följande dokument behandlas: 
-     Tjänsteskrivelse daterad 2009-09-02 ”Utformning och planering av  

 införandet av valfrihetssystem i hemtjänsten i Åmåls kommun” 
                                          -      Förfrågningsunderlag, bilaga A - C 

 
Ajournering sker mellan kl 09.50 – 10.10. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Vård- och omsorgsnämnden lämnar över utredningen med bilagor till 

kommunfullmäktige som förslag till utformning samt administration av 
valfrihetssystem inom hemtjänsten i Åmåls kommun samt planering för 
införandet. 
 

2 Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att delegera 
administration samt beslutsfattande gällande utveckling av valfrihets- 
systemet, godkännande av sökanden samt kontraktsskrivande till vård- 
och omsorgsnämnden. Nämnden ska årligen rapportera till kommun- 
fullmäktige om valfrihetssystemets utveckling.                              Forts. 
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Von § 83,  forts 
 
                                           L O V  -  lagen om valfrihetssystem 
 

3 Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegera till ordförande i vård-  
och omsorgsnämnden att skriva kontrakt med sökande företag samt  
fatta beslut om hävande av kontrakt. Beslut ska meddelas vid näst-
kommande nämndsammanträde. 

                                           
4 Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegera till förvaltningschef 

vid vård- och omsorgsförvaltningen att ta beslut i frågor gällande god- 
kännande av utförare och utfärdande av varningar till utförare. Beslut ska 
meddelas vid nästkommande nämndsammanträde. 

      
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 
________ 
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Von § 84 
 
Ekonomirapport 
 
Föreligger ekonomiprognos per den 31 augusti 2009. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Prognosen visar ett underskott på 10.200 tkr för nämndens ansvarsområde.  
Vård- och omsorgsnämnden ser ingen möjlighet att nå ett nollresultat i budget 
för 2009. 
______ 
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Von § 85 
 
Information om planering inför en eventuell influensa 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar vård- 
och omsorgsnämnden om kommunens planering inför en eventuell 
influensaepidemi.  
 
________ 
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Von § 86 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Informations- och prognosbrev från Migrationsverket, daterat 2009-08-25 
föreligger. I brevet framkommer bl a att Migrationsverket har ett fortsatt 
mycket stort behov av platser för ensamkommande barn och ungdomar som 
saknar vårdnadshavare. 
 
Förvaltningschef Marianne Jadehill informerar nämnden om att diskussioner i 
frågan pågår inom samverkan socialtjänsten Dalsland och ärendet skall 
diskuteras vidare på möte den 16 oktober. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden avvaktar resultat från de gemensamma 
diskussionerna i Dalsland. 
 
________
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Von § 87 
 
Rapporter och meddelanden 
 
För vård- och omsorgsnämnden kännedom föreligger: 
- delegeringsbeslut enligt alkohollagen juli 2009 
- ärendestatistik konsumentrådgivningen t o m augusti 2009  
- ordförandens sammanställning över inkomna kallelser, inbjudningar, 

rapporter m m 
- inbjudan från barn- och utbildningsförvaltningen till temadag 7 oktober 

kring barn och ungdomar i Åmåls kommun utifrån ett samverkans-
perspektiv 

- tackkort till vård- och omsorgsnämnden från Gunilla Bexelius. 
 
                                          Ändring av sammanträdesdatum 
                                          Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndens sammanträde i  
                                          november flyttas från 12 november till tisdag den 10 november.  
 
                                          ________ 
 


