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Von § 18 
 
Ekonomirapport 
 
Ekonomiprognos per den 28 februari 2010 redovisas. Prognosen visar 
underskott, - 9 600 tkr. 
 
Föreligger även budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen om 
preliminär resursfördelning för år 2011. Budgetramen för vård och omsorgs-
nämnden föreslås vara 256 275 tkr.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________
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Von § 19 Dnr Von 2010/49 
 
Attestpliktiga år 2010 
 
Föreligger förvaltningens förslag på attestpliktiga för år 2011. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Attestpliktiga för vård- och omsorgsnämnden fastställs enligt förslaget. 
 
________ 
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Von § 20 Dnr Von 2010/50 
AU § 44 
 
Tillsynsansvar avseende försäljning av receptfria läkemedel 
 
Från och med 1 november 2009 har kommunen enligt Lag (2009:730) om 
handel med receptfria läkemedel skyldighet att kontrollera de näringsidkare 
som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel. De butiker som vill sälja 
receptfria läkemedel gör en anmälan till Läkemedelsverket (LV) innan för- 
säljning påbörjas. 
 
Tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel utförs för övriga dalslands- 
kommuner av Dalslands miljökontor. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-03-01 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bygg- och 
miljönämnden ges ansvaret för tillsynen av försäljning av receptfria 
läkemedel. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2010-03-25 5 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Von § 21 
 
Information från hemvården 
 
Vik. verksamhetschef Lena Wahlström ger nämnden en nulägesrapport från 
hemsjukvård, hemtjänst och kommunrehabilitering. 
Verksamheten har under vinterhalvåret fått en stor ökning av antal beviljade 
hemtjänsttimmar och hemsjukvårdsärenden.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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Von § 22 Dnr Von 2009/54 
 
Redovisning av stimulansmedel 
 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att förmedla stimulansmedel till 
kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre 
personer. Åmåls kommun beviljades 1 758 tkr för år 2009.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar om 
redovisningen för stimulansbidragets användning samt att ekonomisk 
redovisning av 2009 års erhållna stimulansmedel är insänd till SCB. 
 
Projekt som drivs och har drivits med hjälp av dessa stimulansmedel är 
hemrehab-projekt, demensprojekt, kost- och nutritionprojekt samt projekt om 
det sociala innehållet i äldrevården som skall startas vid halvårsskiftet 2010. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
________ 
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Von § 23 
 
Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
 
Anna-Karin Lindblom informerar nämnden om hälso- och sjukvårdsrelaterad 
avvikelserapportering. Som ett resultat av kvalitetsförbättrande arbete kan ses 
ett minskat antal avvikelser inom vård- och omsorgsverksamheten. De flesta 
avvikelser gäller läkemedelshantering varav glömd dos är den vanligaste 
avvikelsen. Inskrivna i  hemvården finns för närvarande med 322 
”dospatienter” per dygn.  
 
Anna-Karin Lindblom informerar vidare om det utökade sjuksköterske-
ansvaret för kommunens sjuksköterskor samt att all omvårdnadspersonal, 
enhetschefer och sjuksköterskor för fallstatistik. År 2001 skapades ett fallföre-
byggande handlingsprogram i Åmåls kommun.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________
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Von § 24  
 
Information om kontaktperson / ledsagare 
 
Biståndshandläggare Carina Christ informerar nämnden om innehållet i 
uppdragen att vara kontaktperson och ledsagare. 
Carina informerar även om vad som innefattas med att vara god man eller 
personligt ombud. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
Vård- och omsorgsnämnden 2010-03-25 9 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Von § 25 Dnr Von 2010/35 
 
Revisionsrapport;  Rutiner för kreditkortsanvändning 
 
Föreligger revisionsrapport avseende instruktioner och rutiner för kreditkorts-
användning inom Åmåls kommun. 
 
Revisionen är utförd av Deloitte AB på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorna i Åmåls kommun. Deloitte AB önskar svar på rapporten från vård- 
och omsorgsnämnden.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden kan konstatera att förvaltningen har bra rutiner 
för drivmedelskorten. Kreditkort används inte inom förvaltningen. I gransk-
ningen har också tagits upp rutiner för körjournaler. Nämnden konstaterar att 
det finns väl fungerande instruktioner för körjournaler och att dessa följs väl.  
Nämnden ser gärna ett gemensamt regelverk för detta inom kommunen.  
 
Det framgår inte i revisionsrapporten om något inte fungerat inom vård- och 
omsorgsverksamheten. Om så är fallet ser vård- och omsorgsnämnden gärna 
att revisionen återkommer om detta.  
 
________ 
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Von § 26 
 
Rapporter och meddelanden 
 
För nämndens kännedom föreligger: 
 
- Ensamkommande barn och ungdomar - Skrivelse från Utvecklings-

centrum Socialtjänsten Dalsland. Inriktningsbeslut i ärendet kommer att 
tas av kommunfullmäktige. 

- Information från Migrationsverket om organiserad vidareflyttning m m 
- Revisionsrapport; Granskning av kommunens tillämpning av 

barnkonventionen 
- Revisionsrapport; Granskning av ansvarsutövande 
- Delegeringsbeslut enligt alkohollagen, december 2009 – februari 2010  
- Ärendestatistik konsumentrådgivningen t o m februari 2010  
- Statistik från arbetsmarknadsenheten t o m februari 2010  
- Ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar, kallelser och 

rapporter från sammanträden och möten under februari – mars. 
Cecilia Gustafsson redovisar från seminarium om ekonomiskt bistånd som 
arrangerats av Fyrbodals kommunalförbund den 17 februari 2010. 
 

                                          ________ 


