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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-02-18 kl 08.00-12.15 

Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande 

Anelia Dotcheva (C) 

Gunnar Dahlstrand (C) 

Terttu Martinsson (C) 

Jan-Erik Thorin (FP) ersättare för Inger Herfindal (KD) 

Ewa Arvidsson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Anette Andersson (S) ersättare för Ulrika Kvamme (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Bertil Fryklind (C) 

Torbjörn Kock (C) 

Tommy Lehrman (S) 

Marianne Jadehill, förvaltningschef 

Johan Andersson, ekonom, §§ 

Kenneth Bramberg, verksamhetschef, § 

Britt-Marie Torevik, samordnare, §  

Britthmari Nilsson, utvecklingschef, §§ 

Ida Lundmark-Kullgren, §  
Ingrid Johansson, arbetsterapeut, § 

Birgitta Henningsson, terapibiträde, §  
Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (C) ersättare 

Torbjörn Kock (C) ersättare 

Tommy Lehrman (S) ersättare 

Marianne Jadehill, förvaltningschef 

Johan Andersson, ekonom, §§ 7-8, 13 

Kenneth Bramberg, verksamhetschef, § 9 

Britt-Marie Torevik, arbetskonsulent, § 9 

Britthmari Nilsson, utvecklingschef, §§ 11-12 

Ida Lundmark-Kullgren, projektledare, § 13 

Ingrid Johansson, arbetsterapeut, § 14 

Birgitta Henningsson, rehabassistent, § 14 

Kerstin Nilsson, sekreterare 
Utses att justera Anelia Dotcheva 

Justeringens  
plats och tid 

vård- och omsorgskansliet 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 7 - 15 
Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Anelia Dotcheva 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 7 - 15 

Sammanträdesdatum 2010-02-18 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-02-24 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-03-18 

Förvaringsplats 

för protokollet 
vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 

Kerstin Nilsson 
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Von § 7 

 

Årsredovisning för 2009 

 

Föreligger för nämndens information årsredovisning för 2009. 

2009 års bokslut för driftbudget visar -17 398 tkr för vård- och 

omsorgsverksamheten. 

 

________
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Von § 8 Dnr Von2010/20 

 

Nyckeltal i äldre- och handikappomsorgen 

 

Personalekonom Johan Andersson redovisar fem framtagna nyckeltal för 

2010 avseende äldre- och handikappomsorgen.  

 

De fem nyckeltalen är 

- andelen yrkesutbildad personal 

- andelen kunder på särskilt boende/gruppbostad som kan välja var de vill 

äta sina måltider 

- indexvärde ska beräknas avseende nöjda kunder på särskilt boende och i 

hemtjänst 

- effektivitetsmått (särskilt boende och hemtjänst) 

- andel timavlönad personal i förhållande till månadsavlönad personal 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

________ 
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Von § 9 

 

Arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen 

 

Verksamhetschef Kenneth Bramberg och arbetskonsulent Britt-Marie Torevik 

informerar om pågående utvecklingsarbete inom arbetsmarknadsenheten. 

Information ges även om flykting- och integrationsfrågor.  

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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Von § 10 Dnr Von2009/100 

 

Verksamhetsplan för 2010  

 

Föreligger reviderad verksamhetsplan utifrån fastställd budget för 2010. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Reviderad verksamhetsplan fastställs och överlämnas till kommunfull-

mäktige. 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

________ 
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Von § 11 Dnr Von2010/21 

AU § 14 

 

Personaltäthet vid särskilda boenden 

 

I samband med att vård- och omsorgsnämnden beslutat att utöka antalet 

platser för personer med demenssjukdom inom befintliga särskilda boenden 

har ett behov av att fastställa personaltätheten uppmärksammats. 

 

Tjänsteutlåtande daterat 2009-12-28 föreligger. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

1 Personaltätheten vid särskilda boenden fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag 

2 Att platserna på Illern, plan 4, ska vara ett boende riktade till personer 

med psykiskt funktionshinder 

________ 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

________ 
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Von § 12 Dnr Von 2010/21 

AU § 15 

 

Fler platser för korttidsvistelse och växelvård  

 

Behovet av platser för korttidsvistelse och/eller växelvård varierar över tid 

men har under den senare tiden varit konstant högre än tillgången. 

 

I samband med att vi söker nya arbetssätt för att sänka/undvika kostnader för 

färdigbehandlade patienter behöver vi också öka den egna beredskapen på 

hemmaplan. Det kan vi göra genom att ta vara på de alternativa möjligheter 

och platser för korttidsvistelse/växelvård som redan finns i verksamheten. 

 

Tjänsteutlåtande daterat 2009-12-28 föreligger. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Att beslut om nya korttidsplatser/växelvårdsplatser fastställs i enlighet med 

lagda förslag enligt följande 

 

 Att anhörigrum på Adolfsberg och Åmålsgården kan användas för 

korttidsvistelse och/eller växelvårdsplats i enlighet med förslaget 

 

 Att vård- och omsorgsnämnden inte har något att erinra mot att larm 

installeras i anhörigrum på Adolfsberg och Åmålsgården 

 

 Att avgift för kund motsvarar den kostnad som fastställs för 

korttidsvistelse 

 

 Att biståndsbeslut om växelvård på korttidsenhet även omfattar 

ovanstående alternativ 

________ 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

________
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     Von § 13 Dnr Von 2009/107 

                                                AU § 16 

L O V  -  avgränsning av uppdraget 

 

Genom beslut i kommunfullmäktige KF § 182 har vård- och omsorgs-

nämnden getts delegation att ta beslut i frågor som rör utveckling av fritt 

val av utförare i hemtjänsten. 

 

Efter förfrågningsunderlagets publicerande har ett möjligt utvecklings- 

område för valfrihetssystemet identifierats inom ramen för projektet. 

Frågan gäller företagens möjlighet att avgränsa sitt åtagande till att inne- 

fatta antingen service eller omvårdnadsinsatser. Genom att ge företagen 

denna möjlighet tros bland annat fler små utförare kunna delta i valfrihets- 

systemet vilket ökar kundens möjlighet att välja mellan flera utförare. 

 

Tjänsteutlåtande daterat 2010-01-22 föreligger. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar ge ansökande företag möjligheten att 

avgränsa sitt uppdrag i enlighet med vad som anges i förvaltningens 

förslag samt antar det uppdaterade förslaget till förfrågningsunderlag för 

annonsering av valfrihetssystemet. 

________ 

 

      Ewa Arvidsson meddelar att det från socialdemokratiska gruppen i vård-  

      och omsorgsnämnden kommer protokollsanteckning som tar upp farhågor  

      om oro för risken av övertalig personal inom området hemtjänst.   

        

      VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar ge ansökande företag möjligheten    

att avgränsa sitt uppdrag i enlighet med vad som anges i förvaltningens 

förslag samt antar det uppdaterade förslaget till förfrågningsunderlag för 

annonsering av valfrihetssystemet    

 

       Protokollsanteckning                                                                     Bilaga 

       LOV – avgränsning av uppdraget 

       Vi socialdemokrater hyser stor oro över risken att vårdutbildad personal 

       kan bli övertaliga inom området hemtjänst, då externa företag ges möj- 

       lighet att bedriva verksamhet inom detta område. Detta är otillfreds- 

       ställande då Åmåls kommun redan nu har en hög arbetslöshet. 

       För den socialdemokratiska gruppen i vård- och omsorgsnämnden 

       /Ewa Arvidsson                                               

      ________ 
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Von § 14 Dnr Von 2010/13 

 

Hjälpmedelsavtalet 

 

Nytt avtal föreligger mellan Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland avseende hjälpmedelsförsörjning. 

Avtalsperioden är mellan 2010-03-01 - 2013-09-30. 

 

Arbetsterapeut Ingrid Johansson och rehabassistent Birgitta Henningsson 

informerar nämnden om innehållet i avtalet.  

 

________
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Von § 15 

 

Rapporter och meddelanden 

 

För nämndens kännedom föreligger: 

- tidsplan för ekonomiprognoser 

- statistik från arbetsmarknadsenheten 

- ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar, kallelser samt 

rapporter 

- tidsmall för delegerad/ordinerad uppgift enligt HSL 

 

Förvaltningschef Marianne Jadehill informerar nämnden om förändringar med 

anledning av ny organisation för central administration i kommunen. 

 

________ 


