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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid KS-salen på Stadshuset 2010-06-17 kl 08.00-11.50 

Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande 

Anelia Dotcheva (C) 

Gunnar Dahlstrand (C) 

Terttu Martinsson (C) 

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

Ewa Arvidsson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Karin Lindwall (S) ersättare för Ulrika Kvamme (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Övriga deltagande Bertil Fryklind (C) ersättare 

Anette Andersson (S) ersättare 

Marianne Jadehill, förvaltningschef 

Johan Andersson, ekonom, §§ 55 - 58 

Mary Wesselgren, färdtjänsthandläggare, § 58 

Ida Kullgren, projektledare § 59 

Anneli Stenberg, projektledare § 59 

Kerstin Nilsson, sekreterare 

 

Utses att justera Ewa Arvidsson 

Justeringens  
plats och tid 

vård- och omsorgskansliet 2010-06-23 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 55 - 63 
Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 55 - 63 

Sammanträdesdatum 2010-06-17 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-06-24 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-07-16 

Förvaringsplats 

för protokollet 
vård- och omsorgskansliet på Stadshuset 

Underskrift ……………………………………………………. 

Kerstin Nilsson 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-17 2 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Von § 55 

 

Ekonomirapport 

 

Ekonomiprognos per den 30 april 2010 redovisas. Prognosen visar underskott, 

- 7 870 tkr. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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Von § 56  Dnr Von 2010/97 

 

Budget 2010 

 

Förvaltningschefen informerar om det arbete som gjorts inför neddragningar i 

budget för 2010.  

 

MBL-förhandlingar enligt § 11 har skett 2010-05-18 och 2010-06-07. 

 

Kommunala Pensionärsrådet har 2010-06-10 informerats om förvaltningens 

budgetläge. 

 

Förvaltningens sammanställning daterad 2010-05-24 ”Riskbedömningar inför 

ändringar i verksamheten” 

 

Föreligger inkomna skrivelser och namnlistor angående stängning av 

Träffpunkten Åmålsgården. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att anta förslaget till besparingar för 2010 

 

att om möjlighet finns utöka budgetramen för vård- och omsorgsnämnden 

för att avsätta medel för fortsatt verksamhet på Träffpunkten Åmålsgården 

och Solsäter 

 

att noggrann uppföljning görs för att följa sjukskrivningstalen för vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

 

________ 
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Von § 57 Dnr Von 2010/97 

 

Budget 2011 

 

Förvaltningschefen och ekonomen informerar nämnden om förslag till  

Budgetfördelning för 2011.  

 

MBL-förhandlingar enligt § 11 har skett 2010-05-18 och 2010-06-07. 

 

Kommunala Pensionärsrådet har 2010-06-10 informerats om förvaltningens 

budgetläge. 

 

Förvaltningens sammanställning daterad 2010-05-24 ”Riskbedömningar inför 

ändringar i verksamheten” 

 

Föreligger inkomna skrivelser och namnlistor angående stängning av 

Träffpunkten Åmålsgården. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att tillstyrka förslaget till budget för 2011 med ramen 257 060 000 kr 

 

att om möjlighet finns vidga budgetramen för vård- och omsorgsnämnden 

för att avsätta medel för fortsatt verksamhet på Träffpunkten Åmålsgården 

och Solsäter 

 

att noggrann uppföljning görs för att följa sjukskrivningstalen för vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

 

att föreslå kommunstyrelsen att konto 214 varudistribution, hemsändnings-

bidrag överförs till kommunstyrelsen. 

________ 
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Von § 58 

 

Färdtjänsten – det lokala reglementet 

 

Färdtjänsthandläggare Mary Wesselgren föredrar sitt förslag på ändringar i 

det lokala reglementet avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Då det pågår en översyn av färdtjänsten i regionen beslutar vård- och 

omsorgsnämnden att avvakta detta resultat. 

________
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Von § 59  Dnr Von 2010/96 

 

Kost och nutrition för äldre 

 

Projektledarna Ida Kullgren och Anneli Stenberg informerar nämnden om  

projektet kost och nutrition (näring). Projektet drivs med hjälp av 

stimulansmedel från Socialstyrelsen.  

 

Målet med projektet är att säkra kompetensen gällande kost och nutrition för 

äldre inom alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen samt att utföra insatser som 

skapar en guldkant för kunderna i äldreomsorgen gällande maten. 

 

Resultat från kundenkät redovisas. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

________ 
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Von § 60 Dnr Von 2010/50 

 

Tillsynsansvar för försäljning av receptfria läkemedel 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2010-03-25 § 20 kommunstyrelsen att 

bygg- och miljönämnden ges ansvaret för tillsynen av receptfria läkemedel  

enligt modell likt övriga Dalslandskommuner. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till vård- och 

omsorgsnämnden för vidare utredning om samordning mellan tillsyn av 

nikotinläkemedel och receptfria läkemedel. 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-21 föreligger. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bygg- och miljö-

nämnden ges ansvaret för tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel. 

________ 
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Von § 61 Dnr Von 2009/020 

 

Förebyggande insatser för ungdomar 

 

I december 2007 beviljades Åmåls kommun medel för att bygga upp och 

implementera förebyggande insatser för ungdomar i utsatta situationer och 

främst för tonårsflickor. Under våren 2009 inbjöds samarbetspartners till att 

delta i en konferens för psykisk hälsa, inriktning Barn och Ungdom i 

Stockholm. Det var personal från socialtjänst, socialpsykiatrin, skolsjuk-

vården, elevhälsan från både gymnasieskola och grundskola, fritidsverksam-

het som under två dagar samlade information och kunskap inom området och 

diskuterade behoven kopplade till vår kommun samt önskemål om hur de 

medel som beviljats från Länsstyrelsen skulle kunna användas. Det framkom 

att det var många som identifierat de målgrupper som projektet riktade sig till 

- barn till missbrukare 

- barn föräldrar med psykisk ohälsa 

- barn som förlorat en anhörig 

- tonårstjejer. 

 

En slutrapport föreligger för nämndens kännedom. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden ställer sig bakom slutrapporten att överlämnas till Länsstyrelsen.  

________ 
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VOn § 62 Dnr Von 2010/95 

 

Ansökan om utvecklingsmedel  -  Kvinnofridsgruppen 

 

Föreligger förslag till ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010 

för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ansökan inlämnas till Länsstyrelsen. 

________
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Von § 63 

 

Rapporter och meddelanden 

 

För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger 

- beslut enligt alkohollagen maj månad 

- statistik från arbetsmarknadsenheten 

- statistik över feriepraktiken i kommunen sommaren 2010 

- platsannons om att vi söker projektledare för anhörigstöd med tids- 

begränsad anställning under tiden 2010-09-01 – 2011-08-31 

- revisionsrapport; ”Granskning av ansvarsutövande” från Deloitte 

- ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar, kallelser och 

rapporter från sammanträden och möten under maj – juni 

________ 


