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Von § 92 
 
Budget- och ekonomirapport 
 
Ekonomiprognos per den 30 september 2009 redovisas. 
Föreligger även förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2009-10-13. 
 
Ordföranden informerar om budgetförslaget för 2010 som skall beslutas av  
kommunfullmäktige den 28 oktober.   
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Prognosen visar ett underskott på 13.100 tkr för nämndens ansvarsområde.  
Vård- och omsorgsnämnden ser ingen möjlighet att nå ett nollresultat i budget 
för 2009. 
______ 
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Von § 93 Dnr Von 2009/130 
 
Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård 2010 
 
Föreligger förslag på maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård. Förslaget följer 
den nationella normen. 
 
Föreligger även förslag på hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, vilka 
båda ingår i maxtaxan. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa: 
- Avgift för hemtjänst 0 – 400 kr/timme. (Ingår i maxtaxan) 
- Max avgift för hemtjänst/hemsjukvård vilken för innevarande år är  

1.712 kr/månad. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet. 
- Förbehållsbeloppet är år 2009 för person över 61 år 4.832 kr/mån och för 

makar 8.166 kr/mån. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet. 
      För personer under 61 år är förbehållsbeloppet 10 % högre än för personer 
      över 61 år.                                                                          
- Avgift för hemsjukvård: 400 kr/månad (Ingår i maxtaxan). 
 
________  
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Von § 94 Dnr Von 2009/130 
 
AVGIFTER 2010 ENLIGT ALKOHOLLAGEN 
SAMT TILLSYN AV FÖRSÄLJNING FOLKÖL, TOBAK OCH 
NIKOTINLÄKEMEDEL 

 
Dalslandskommunerna har genom avtal en gemensam handläggning av 
alkoholtillstånd och tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning samt även tillsyn 
av försäljning av nikotinläkemedel. Förslaget för avgifter följer det 
gemensamma avtalet.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa  
ansöknings- och tillsynsavgifter för 2010 enligt följande: 
 
Permanenta serveringstillstånd 
Nyansökningar  6 200 kr 2.000 kr återbetalas vid avslag  
Ägarskiften  6 200 kr 2.000 kr återbetalas vid avslag 
Utvidgade tillstånd  2 600 kr 
Utökade serveringar, tillfälligt 
(tid, yta m m)  1 600 kr 
Utökad serveringstid   2 100 kr     
Övrigt, omregistrering  2 100 kr 
 
Tillfälliga serveringstillstånd 
Till allmänheten 1-6 dagar 3 100 kr 
Mer än 6 dagar  5 200 kr 
Sökande har inget perma- 
nent tillstånd i kommunen 5 200 kr 
Utökade tillstånd  1 600 kr 
Slutna sällskap, enstaka 
tillfällen eller period  1 100 kr 
 
Tillsynsavgift, baserad på årsomsättning av starköl, vin och sprit 
Fast avgift  2 500 kr 
Rörlig avgift (tillkommer) 
0            –         250.000 kr 1 000 kr 
250.001 –         500.000 kr 2 000 kr 
500.001 –      1.000.000 kr 3 000 kr 
1.000.001 –   2.000.000 kr 5 000 kr 
2.000.001 –   3.000.000 kr 6 000 kr 
3.000.001 –   5.000.000 kr 7 000 kr 
5.000.001 –   8.000.000 kr 8 000 kr 
8.000.001 -  10.000.000 kr  9 000 kr 
10.000.001 kr -             10 000 kr 
 
 
     Forts. 
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Von § 94, forts 
 
Övriga avgifter 
Tillsyn enligt tobakslagen*      1 100 kr 
Tillsyn av folkölsförsäljning*  1 100 kr 
Tillsyn nikotinläkemedel*   1 500 kr 
Kombination tobak + folköl  2 000 kr 
Kombination tobak + folköl + nikotinläkemedel 3 000 kr 
 
* vid mindre än fem månaders försäljning = halv avgift. 
 
________
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Von § 95 Dnr Von 2009/130 
 
AVGIFTER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSINSATSER år 2009 
 
Föreligger förvaltningens förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter för 2009 enligt följande: 
 
Äldre- och handikappomsorgen  
Avgift för utprovning av  
hjälpmedel  85 kr/utprovn.tillfälle  särskiljes från hem- 
  (anpassas efter regionens sjukvårdsavgiften,  
  avgift)  följer regionens regel- 
    verk 
 
Enklare hjälpmedel  Köpes av den enskilde 
  vid lägre kostn än 300 kr 
 
Hyra för linne, Ekbacken 400 kr/månad   ingår ej i maxtaxan 
 
Trygghetstelefon   250 kr/månad   ingår i maxtaxan 
 
Borttappad larmknapp   150 kr/knapp  
 
Måltider vid Sörgården  2.500 kr/månad   
 
Avgift för ledsagning  110 kr/tillfälle   
 
Avgift vid dagrehab  90:50 kr/dag 
  (behandling 40 kr  behandlingsavgiften 
  matavgift  50:50 kr)  ingår i maxtaxan 
 
Korttidsboende Ekbacken  228:50 kr/dygn  maxavgift 1 712 kr/månad 
  (avgift 100 kr  vårdavgiften ingår i  
  mat  128:50 kr)   maxtaxan 
 
Färdtjänst    följer gemensamt avtal med 
    Dalslandskommunerna 
 
LSS 
Måltider gruppbostad   2.100 kr  
(alla måltider i boendet   Avdrag 35 kr/dag för de 
frukost-lunch-middag-  måltider som intas på dag- 
mellanmål inkl förbruk-  center och med 90 kr vid  
ningsartiklar som tvål,  bortovaro i ett helt dygn. 
papper) 
 
Resor i boendet med enhetens 
bussar    40 kr/mil/antal resande 
 
                    forts.  
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Von § 95, forts 
 
LSS, forts 
Avgifter måltider på korttids- ålder 0 – 7 år         75 kr 
Boende/FSO  ålder 8 och äldre    90 kr 
 
Avgifter plats korttidsboende 3 765 kr/dygn  
 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Familjerådgivning   100 kr/besök 4 gånger,   Följer gemensamt avtal 
  därefter fritt under samma  med dalslandskommunerna 
  behandlingsperiod 
 
Egenavgift för vistelse 
på behandlingshem  100 kr/dag 
 
 
Övrigt 
Längre vistelse på externt boende: 
hyreskostnaden betalas av den enskilde + egenavgift 100 kr/dag 
(Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den enskilde 
har egen varaktig inkomst) 
 
________  
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Von § 96 
AU § 92 Dnr Von 2009/104 
 
Medborgarförslag om djurparken 
 
Richard Karlsson, Åmål, har inkommit med ett medborgarförslag angående 
ideell drift av djurparksverksamheten.  
 
Kommunledningskontoret har remitterat ärendet till vård- och omsorgs-
nämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förvaltningschefen får uppdraget att utifrån arbetsutskottets diskussioner 
sammanfatta förslag till svar på remissen. 
________ 
 
Förvaltningschefens förslag till remissvar föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare med anledning av minskade budget-
förutsättningar valt att avveckla djurparksverksamheten. Nämnden har inte för 
avsikt att åter starta upp nämnda verksamhet.  
 
Vård- och omsorgsnämnden avböjer därmed erbjudandet om ideell drift av 
djurparken. 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
________
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Von § 97 
 
Anmälningar om oro om att barn far illa 
 
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen Kenneth Bramberg 
redovisar statistik över inkomna anmälningar om oro om att barn far illa samt 
informerar om förvaltningens åtgärder med anledning av anmälningarna. 
 
________ 
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Von § 98 
 
Projekt Arena Ungdom  -  ungdomscentral 
 
Verksamhetschef Kenneth Bramberg informerar nämnden om de pågående 
förberedelserna för att kunna starta en ungdomscentral.  
 
Beslut av ESF-rådet väntas i januari 2010 vilket innebär att projektet kan 
startas under våren 2010. Aktuella kommuner i projektet är Vänersborg, 
Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Åmål. Projektet är treårigt med en 
omslutning på 90 milj kr. Projektet kommer att innebära en omfattande 
administrativ uppgift för Åmåls kommun. 
 
________ 
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Von § 99 Dnr Von 2009/78 
AU § 98 
 
Hemdator inom normen för försörjningsstöd 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat om att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda om dator bör ingå i normen för försörjningsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2009-09-28. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Då det i riksnormen för försörjningsstöd inte ingår dator skall det finnas väl 
dokumenterat behov hos barnet/ungdomen för att en hemdator ska beviljas. 
Biståndet bör även prövas utifrån hushåll med ett långvarigt försörjnings-
stödsbehov som helt saknar dator. Behovet av dator ska inte heller kunna 
tillgodoses på annat sätt. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
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Von § 100 
 
Information om arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen 
 
Verksamhetschef Kenneth Bramberg informerar nämnden om pågående  
verksamhetsöversyn av arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen. 
 
________ 
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Von § 101 Dnr Von 2009/131 
AU § 100 
 
Flyktingmottagande år 2010 
 
Förslag föreligger från Migrationsverket om tillägg till överenskommelse 
daterad 2007-12-05 mellan Staten genom Migrationsverket och Åmåls 
kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.  
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att under perioden 
2010-01-01 – 2010-12-31 åtar sig Åmåls kommun att ta emot 30 utlänningar             
varav samtliga beräknas anvisas plats genom Migrationsverkets försorg.  

                                          ________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att under perioden 
2010-01-01 – 2010-12-31 åtar sig Åmåls kommun att ta emot 30 utlänningar             
varav samtliga beräknas anvisas plats genom Migrationsverkets försorg.  

                                           
Beslutsexediering 
Kommunstyrelsen 
________
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Von § 102 Dnr Von2009/123 
 
Hyresvillkor vid gruppboendet på Olofsgatan 2 
 
Olle och Britt-Marie Isaksson har i skrivelse till Hyresnämnden i Göteborg 
yrkat omprövning av beslut fattat av hyresnämnden i ärende om hyres-
justering av Eric Isakssons lägenhet på Olofsgatan 2. 
 
Hyresnämnden har gett vård- och omsorgsnämnden tillfälle till yttrande i 
ärendet. 
 
Ordförandens förslag till yttrande daterat 2009-10-22 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till Hyres-
nämnden i Göteborg utgörande svar i ärendet. 
________
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Von § 103 Dnr Von 2009/105 
 
Särskild avgift 
 
I Åmåls kommun finns enligt inrapporterad uppgift beslut enligt 9 § Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS som inte inom skälig tid är 
verkställda. 
Ärendena avser ett beslut om bostad med särskild service och ett beslut 
avseende kontaktperson.  
 
I underrättelser från Länsstyrelsen daterade 2009-09-02 meddelas att innan 
Länsstyrelsen tar ställning till om en ansökan om särskild avgift skall göras 
bereds nämnden tillfälle att yttra sig i ärendena. 
 
Förvaltningens yttrande daterade 2009-10-15 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningens yttrande daterade 2009-10-15 överlämnas som nämndens svar 
till Länsstyrelsen avseende ett ärende om bostad med särskild service och ett 
ärende avseende kontaktperson inom LSS. 
________ 
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Von § 104 Dnr Von 2009/121 
 
Särskild avgift 
 
I Åmåls kommun finns enligt inrapporterad uppgift beslut enligt 9 § Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS som inte inom skälig tid är 
verkställt.  
Ärendet avser ett beslut om kontaktperson.  
 
I föreläggande från Länsrätten daterat 2009-10-08 meddelas att innan 
Länsrätten beslutar i ärendet bereds nämnden tillfälle att yttra sig. 
 
Förvaltningens yttrande daterat 2009-10-15 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningens yttrande daterat 2009-10-15 överlämnas som nämndens svar 
till Länsrätten avseende ett beslut om kontaktperson inom LSS. 
________ 
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Von § 105 Dnr Von 2009/132 
 
Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination 
 
Föreligger Socialstyrelsens beslut daterat 2009-10-08 rörande föreskrifter om 
behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2009-10-21 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt verksamhetschefen att göra en 
bedömning vilka sjuksköterskor som är behöriga att ordinera vaccination mot 
influensa A(H1N1) och att ta fram en lokal instruktion för ordination av 
läkemedel för vaccination mot A(H1N1). 
 
________ 
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Von § 106 
 
Rapporter och meddelanden 
 
För nämndens kännedom föreligger 
- delegeringsbeslut enligt socialtjänstlagen i äldreomsorgen t o m september 
- synpunktshantering juli – september  
- samverkansavtal mellan Samordningsförbundet Norra Dalsland och 

Åmåls kommun daterat 2009-09-22 
- delegeringsbeslut enligt alkohollagen, september 
- ärendestatistik konsumentrådgivning t o m september 
- redovisning av feriepraktiken sommaren 2009  
- protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2009-08-13 
- protokoll Funktionshindrades Samarbetsråd 2009-06-08 
- ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar, kallelser samt 

rapporter. 
 
________ 


