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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum på Stadshuset 2010-04-22 kl 09.00-12.00 

Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande 

Anelia Dotcheva (C) 

Gunnar Dahlstrand (C) 

Bertil Fryklind (C) ersättare för Terttu Martinsson (C) 

Rose-Marie Wickman Kyrk (KD) ersättare för Inger Herfindal kl 08.00-11.00 

Torbjörn Kock (C) ersättare för Inger Herfindal kl 11.00-12.00 

Cecilia Gustafsson (S)  

Ulrika Kvamme (S) 

Torbjörn Lerhman (S) ersättare för Ewa Arvidsson (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Övriga deltagande Torbjörn Kock (C) ersättare kl 08.00-11.00 

Karin Lindwall (S) ersättare 

Marianne Jadehill, förvaltningschef 

Johan Andersson, ekonom § 30 

Kenneth Bramberg, verksamhetschef §§ 29, 36-37 

Ulf Lidström, enhetschef AME § 36 

Lena Eriksson, projektledare, § 34 

 

 

Utses att justera Cecilia Gustafsson 

Justeringens  
plats och tid 

vård- och omsorgskansliet på Stadshuset 2010-04-27 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 29 - 40 
Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Cecilia Gustafsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 29 - 40 

Sammanträdesdatum 2010-04-22 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-04-28 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-05-20 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Vård- och omsorgskansliet på Stadshuset 

Underskrift ……………………………………………………. 

Kerstin Nilsson 
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Von § 29 

 

Ansökan om partnerskap i EU-programmet Daphne III samt  

Fundamental Rights and Citizenship                                       

 

Föreligger förslag till projektansökan för att utveckla metoder för att förhindra 

hot och våld i nära relationer. Detta är ett arbete som är både tids- och kost-

nadskrävande för samtliga aktörer i form av framför allt personalresurser för 

råd och stöd i olika former och kostnader för placeringar av både kvinnor och 

barn i första hand. Projektet passar väl in i det samverkansarbete som 

bedrivits mellan skola, socialtjänst och polis.  

 

Tjänsteskrivelse daterad 2010-04-21 föreligger. 

 

Verksamhetschef Kenneth Bramberg föredrar ärendet. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker ansökan om partnerskap i presenterat 

projekt. 

 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

 

________ 
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Von § 30 

 

Ekonomi- och budgetrapport 

 

Ekonom Johan Andersson redovisar ekonomiprognos per den 31 mars 2010 

som visar – 7 880 tkr. 

 

Till dagens sammanträde föreligger även kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beslut från 2010-04-14 avseende 

- uppdrag till vård- och omsorgsnämnden om utredning om minskning av     

  antalet årsarbetare, § KsAu § 115 

- uppdrag om förslag till åtgärder som ger minskade kostnader under 2010,  

  § KsAu § 116 

 

Uppdragen skall återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 

den 4 maj 2010. 

 

Arbetsutskottet har beslutat att ett extra au-sammanträde skall hållas den  

3 maj.  

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Med anledning av kommunstyrelsens uppdrag till vård- och omsorgsnämnden 

beslutar nämnden att sammanträdet den 20 maj skall vara heldagssamman-

träde. 

________ 
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Von § 31 

AU § 49 Dnr 2010/51  

 

Ansökan från BRIS om verksamhetsbidrag 2011 

 

Från föreningen BRIS region Mitt föreligger ansökan om verksamhetsbidrag 

för år 2011. Ansökan avser 5 kr per barn och ungdomar upp till 18 års ålder 

boende i kommunen.  

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar BRIS region Mitt verksamhetsbidrag för 

2011 på 12 710 kr, vilket motsvarar 5 kr per barn och ungdom boende i 

Åmåls kommun. 

________ 

 

Vård- och omsorgsnämnden diskuterar ärendet. 

 

Barbro Spjuth föreslår, med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomi, 

att BRIS beviljas 4 kr per barn och ungdom likt tidigare år.  

 

Anelia Dotcheva föreslår i enlighet med arbetsutskottets förslag att BRIS  

                                          beviljas 5 kr per barn och ungdom. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar BRIS region Mitt verksamhetsbidrag för 

2011 på 12 710 kr, vilket motsvarar 5 kr per barn och ungdom boende i 

Åmåls kommun. 

________
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Von § 32 Dnr Von 2010/44 

 

Ansökan om permanent serveringstillstånd 

 

Pernilla Karlsson med enskild firma, orgnr                        , adress Risa 101,  

662 91 Åmål ansöker om permanent tillstånd att få servera starköl, vin och 

spritdrycker vid Åmåls Travrestaurang och uteservering till allmänheten 

under serveringstiden kl 11.00 – 01.00. 

 

Utredning daterad 2010-04-21 föreligger. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Pernilla Karlsson med enskild firma 

orgnr                       permanent tillstånd att få servera starköl, vin och sprit-

drycker till allmänheten i Åmåls Travrestaurang, Mörtebol enligt 7 kap 5 § 

alkohollagen. 

 

Servering får ske året runt mellan kl 11.00 – 01.00 inom serveringslokalen 

och på uteserveringen. 

 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga av Räddningstjänstens 

påpekade brister har åtgärdats enligt brandintyg. 

________ 
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Von § 33 Dnr Von 2010/43 

 

Ansökan om permanent utökning av serveringstid 

 

Camilla Wester, delägare i Café XO AB orgnr                     ansöker om 

permanent utökad serveringstid som avser förlängt öppethållande inom 

lokalen till kl 02.00.  

 

Utredning daterad 2010-03-25 föreligger. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Camilla Wester, pnr                 , delägare 

i Café XO AB, Södra Ågatan 11, Åmål, orgnr                        permanent utökat 

tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker enligt 7 kap 5 § alkohollagen 

i serveringslokaler på första och andra våningen, fredag, lördag, dag före 

helgdag samt helgdag mellan kl 11.00 – 02.00. 

 

På uteservering gäller serveringstiden kl 11.00 – 01.00. 

 

Besvärshänvisning 

 

________ 
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Von § 34 Dnr Von 2010/ 

 

Vägledande principer för äldreomsorgen i Åmåls kommun 

 

Lena Eriksson som är projektanställd utredare på vård- och omsorgsförvalt-

ningen redovisar för vård- och omsorgsnämnden från sitt uppdrag att ta fram 

vägledande principer för äldreomsorgen i Åmåls kommun. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar förslagets vägledande principer för 

äldreomsorgen i Åmåls kommun. 

________ 
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Von § 35 Dnr Von 2010/ 

AU § 48 

 

Ändrad personaltäthet på våra äldreboenden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2010-02-18 att fastställa personal-

tätheten vid särskilda boenden. Beslutet angav täthet med 0.7 för platser/ 

avdelningar för demenssjuka, psykiskt funktionshindrade och korttidsvistelse. 

På övriga platser beslutades tätheten till 0.63. 

 

Enhetscheferna för särskilda boenden har arbetat gemensamt för att kunna 

verkställa anpassningen av personaltäthet och uppnå utjämning av tätheten till 

de beslutade nivåerna. Anpassningen kan inte lyckas med de förutsättningar 

som föreligger. 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2010-04-14 föreligger. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Att personaltäthet vid särskilda boenden fastställs i enlighet med föreliggande 

förslag 

 

 Att ytterligare en anpassning av tätheten motsvarande den kostnad 

som behövs för att täcka behovet av resurser på Åmålsgården genom-

förs på samtliga särskilda boenden. 

      Avdelningar/platser för demenssjuka, psykiskt funktionshindrade eller                                                     

      korttidsplatser behåller täthet om 0.7 och för övriga platser föreslås en     

      täthetsnivå om 0.6. 

 

 Omfördelningen av resurser innebär sänkning av personalresurser på 

Illern, Adolfsberg och Ekbacken 

 

 Att de frigjorda resurserna motsvarande 2 x 0.7 tjänst överförs till 

Åmålsgården för att uppnå behovet av förbättringar i schemalägg-

ningen. 

________ 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

________
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Von § 36 

 

Arbetsmarknadsenheten 

 

Arbetsmarknadsenhetens nye enhetschef Ulf Lidström presenterar sig och 

informerar tillsammans med verksamhetschef Kenneth Bramberg om 

pågående och planerad verksamhet vid enheten. Ulf har tidigare arbetet vid 

arbetsmarknadsenheten i Karlstads kommun. 

________ 
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Von § 37 Dnr Von 2010/ 

AU § 51 

 

Social jour/beredskap  

 

Enligt 3 kap 6 § socialtjänstlagen, SoL, bör nämnden tillhandahålla sociala 

tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour 

eller annan jämförlig verksamhet. 

 

Av lagstiftarens intentioner framgår exempel på olika former varigenom 

sociala tjänster kan tillhandahållas. Viktiga huvudområden för den sociala 

jouren är ensamstående människor, särskilt äldre samt barn och ungdom. En 

annan typ av jourtjänst är sådan som erbjuder hjälp till missbrukare. På detta 

område är aktiva insatser från jourtjänsten ofta nödvändiga. 

 

Med social jour avses verksamhet som utanför tjänstetid organiseras så att det 

finns beredskap att bemöta omedelbara och brådskande behov av social-

tjänstens insatser.  

 

Tjänsteskrivelse daterad 2010-03-30 föreligger. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Myndighetsberedskapen organiseras med tre tjänstemän med följande 

tidfördelning: 

 

1:e socialsekreterare   165 timmar/mån kostnad/lönetillägg  2 658 kr/mån 

Socialsekreterare     48 timmar/mån kostnad/lönetillägg     710 kr/mån 

Socialsekreterare     48 timmar/mån kostnad/lönetillägg     710 kr/mån 

________ 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2010-04-22 11 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Von § 38 

AU § 50 Dnr 2010/46 

 

Anmälan om diskriminering, färdtjänstärende 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär i skrivelse daterad 2010-03-25 

yttrande från Åmåls kommun i ett färdtjänstärende.  

 

Föreligger förvaltningens förslag till yttrande. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom yttrandet och 

antar det som sitt eget. 

________ 

 

Ärendet föredras för nämnden för kännedom. 

________ 
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Von § 39 

 

Sociala företag 

 

Verksamhetschef Kenneth Bramberg informerar nämnden om den förstudie 

som gjorts där syftet varit att undersöka förutsättningarna för ett socialt 

företagande i regionen.  

 

Medverkande i förstudien har varit samordningsförbunden Norra Dalsland, 

Vänersborg/Mellerud och Trollhättan/Grästorp samt kommunerna Dals Ed, 

Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan och Grästorp. 

 

Målet med förstudien för att ta reda på om det finns tillräckliga förutsättningar 

att kunna bilda och driva sociala företag. Det handlar om att få fram ett 

underlag för framtida beslut. Förstudien skall ge svar på vilka kommuner som 

är intresserade av att delta i ett genomförandeprojekt i syfte att kunna erbjuda 

ett större utbud av olika sociala företag. 

 

Föreligger även ansökan om finansiering till projekt inom programmet Socialt 

Entreprenörskap. Sökande är Åmålskretsen av Svenska Röda Korset.  

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Ärendet tas upp på nämndens maj-sammanträde. 

________
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Von § 40 

 

Rapporter och meddelanden 

 

För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger 

- Rapport, Uppföljning av projekt LOV år 2009/2010. 

                                            I samband med rapporten meddelar ordföranden att kontrakt är skrivet med  

                                             Samhall AB gällande serviceinsatser att utföras i hela kommunen. 

                                          - Beslut enligt SoL för äldreomsorgen, januari 2010 

                                          - Statistik från arbetsmarknadsenheten januari – mars 2010  

                                          - Delegationsbeslut enligt alkohollagen för mars 2010  

                                          - Redovisning av serveringstillstånd i Dalsland  

                                          - Verksamhetsuppföljning för personliga ombud i Dalsland 

                                          - Redovisning om familjerådgivningen år 2009 

                                          - Ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar, kallelser och   

                                             rapporter från sammanträden och möten under mars – april 

                                          ________ 

 

  

 

 


