
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2010-09-23 1-18 

   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          8:00-11:45 

Beslutande Anne Sörqvist (C) 

Rose-Marie Wickman-Kyrk (KD) i st f Anelia Dotcheva (C) 

Gunnar Dahlstrand (C) 

Gunnar Fryklind (C) i st f Terttu Martinsson (C) 

Inger Herfindal (KD) 

Ewa Arvidsson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Karin Lindwall (S) i st f Ulrika Kvamme (S) 

Barbro Spjuth (M) 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Marianne Jadehill 

Kommunutredare Ida Rådman 

Ekonom Johan Andersson §§ 78-81, 88 

Lena Eriksson § 75 

Personalsekreterare Camilla Wahlberg, enhetschef Birgitta Jonasson och 

enhetschef Johan Fritz § 82 

Representanter från Utveckling Socialtjänst Dalsland § 83 

Maria Svahn § 84 

 

 

 Utses att justera Ewa Arvidsson 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 75-88 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2010-09-23 

Datum för 

anslags uppsättande 
 

 

Datum för 

anslags nedtagande 
 

 
Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Ida Rådman……………………………………………………. 
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VON § 75 

AU § 101  Dnr Von 2010/102 

 

Remiss: Gränslandet mellan sjukdom och arbete 

(SOU 2009:89)                                                      

 

Åmåls kommun är av Socialdepartementet inbjuden som en av 97 

remissinstanser att lämna synpunkter på utredningen Gränslandet mellan 

sjukdom och arbete.  

 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden för 

yttrande. 

 

Förslag till yttrande föreligger, daterat 2010-08-20. Projektledare Lena 

Eriksson föredrar ärendet. 

 

Föreslås vissa tillägg och ändringar i yttrandet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Vård- och omsorgsnämnden inger yttrande till kommunstyrelsen med 

föreslagna ändringar och tillägg. 

 

--------- 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden inger yttrande till kommunstyrelsen med 

föreslagna ändringar och tillägg. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

----------- 
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VON § 76  

 

Ansökan om statsbidrag till sysselsättning för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

 

Skrivelse från 1:e socialsekreterare Berith Sletten, psykiatrisjuksköterska 

Maria Junzell och ordförande Anne Sörqvist (C) från 14 september 2010 

behandlas. 

 

Socialpsykiatrin i Åmåls kommun vill söka statsbidrag för att i samarbete med 

arbetsmarknadsenheten kunna erbjuda sysselsättning till personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att kunna erbjuda varierande 

arbetsuppgifter som är meningsfulla, hanterbara, begripliga och ge brukaren 

tillträde till gemenskap och samhörighet till en arbetsgrupp. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag till 

sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

2. Ansökan undertecknas av vård- och omsorgsnämndens ordförande 

Anne Sörqvist (C). 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

______________________ 
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KS § 77 

AU § 96 

 

Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård år 2011 

 

Föreligger förslag på maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård. Förslaget följer 

den nationella normen. 

 

Föreligger även förslag på hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, vilka 

båda ingår i maxtaxan. 

 

Förslag till beslut föreligger enligt följande: 

 

- Avgift för hemtjänst 245 kr/tim  

- Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård vilken för innevarande år är 1 712 

kr/månad. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet 

- Förbehållsbeloppet är år 2010 för person över 61 år 4 615 kr/mån och för 

makar 7 732 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/mån. (Ingår i maxtaxan) 

 

Samtliga avgifter baseras på prisbasbelopp 2011 vilket är 42 800 kr. 

 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att 

fastställa avgifter för år 2011 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

enligt förslag. 

 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige 

 

------------ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets beslut. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

----------- 
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VON § 78 

AU § 99 

 

Avgifter vid yttre hemtjänst 

 

Den yttre hemtjänsten inom arbetsmarknadsenheten är en kommunal service 

för personer bosatta i kommunen och som har villa/radhus, är pensionär eller 

har någon form av funktionshinder och behöver hjälp med diverse 

trädgårdsarbeten. 

 

Arbeten som utförs av yttre hemtjänst är gräsklippning, lövkrattning, 

klippning av häckar i mån av tid, transport av lättare trädgårdsavfall samt 

snöröjning. 

 

Yttre hemtjänst utför inte: 

- klippning eller krattning av ytor över 2 000 kvm 

- fälla träd, rensa ogräs eller plantera växter 

- flyttverksamhet, städning eller fönsterputsning 

 

Föreligger förslag till avgifter vid yttre hemtjänst enligt följande: 

 

Gräsklippning, lövkrattning,   90 kr/tim/pers 

klippning av häckar 

 

Snöröjning vid entré                      150 kr/tillfälle 

 

Snöröjning vid entré och garageuppfart                      250 kr/tillfälle 

 

Transport trädgårdsavfall inom Åmåls tätort              200 kr/tillfälle 

 

Transport till Östby miljöstation                                 300 kr/tillfälle 

 

Samtliga avgifter baseras på prisbasbelopp 2011 vilket är 42 800 kr. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

   

Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter vid yttre hemtjänst enligt 

förslag. 

 

------------ 
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Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter vid yttre hemtjänst enligt 

förslag. 

----------- 
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VON § 79 

AU § 100 

 

Ekonomirapport 
 

Ekonom Johan Andersson redovisar ekonomiprognos per den 31 augusti -10. 

Prognosen visar underskott, -7 834 tkr. 

 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

----------- 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

Vid nämndens möte redovisar ekonom Johan Andersson en reviderad 

ekonomiprognos. Prognosen visar underskott, -8 170 tkr. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

----------- 
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VON § 80 

AU § 97 

 

Avgifter 2011 enligt alkohollagen samt tillsyn av försäljning folköl, tobak 

och nikotinläkemedel 

Dalslandskommunerna har genom avtal en gemensam handläggning av 

alkoholtillstånd och tillsyn a folköl- och tobaksförsäljning samt även tillsyn 

av försäljning av nikotinläkemedel. Förslaget för avgifter följer det 

gemensamma avtalet. 

Förslag till beslut föreligger 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 permanent 

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 

 

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. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2010-09-23 9 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts. VON § 80 

forts. § 97 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer ansöknings- och tillsynsavgifter för 

2011 enligt förslag. 

 

--------- 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer ansöknings- och tillsynsavgifter för 

2011 enligt förslag. 

----------- 
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VON § 81 

AU § 98 

 

Avgifter för vård- och omsorgsinsatser år 2011 

 

Föreligger förvaltningens förslag på avgifter för vård- och omsorgsinsatser 

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  

 

Avgift för ledsagning  110 kr/tillfälle   

 

Avgift vid dagrehab  45 kr/tillfälle   behandlingsavgiften 

Måltidskostnader tillkommer men dessa fastställs av ingår i maxtaxan 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Korttidsboende     105 kr/dygn  maxavgift 1 712 kr/månad 

Måltidskostnader tillkommer men dessa fastställs av vårdavgiften ingår i  

Samhällsbyggnadsnämnden    maxtaxan 

 

Färdtjänst    följer gemensamt avtal med 

    Dalslandskommunerna 

LSS 

Måltider gruppbostad   2 020 kr/mån  

(alla måltider i boendet   Avdrag 35 kr/dag för de 

frukost-lunch-middag-  måltider som intas på dag- 

mellanmål inkl förbruk-  center och med 75 kr vid  

ningsartiklar som tvål,  bortovaro i ett helt dygn. 

papper) 

 

Resor i boendet med enhetens 

bussar    40 kr/mil/antal resande 

 
LSS, forts 

Avgifter måltider på korttids- ålder 0 – 7 år         60 kr 

boende/FSO  ålder 8 och äldre    85 kr 

 

Mellanmål   10 kr/st. FSO 

Lunch   40 kr/st. FSO (vid skollov) 
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Forts VON § 81 

forts. § 98 
 

Avgifter plats korttidsboende 4 025 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  105 kr/dygn         

 

 

Övrigt 

Längre vistelse på externt boende: 

hyreskostnaden betalas av den enskilde + egenavgift 105 kr/dag 

(Inkomstprövning, avgift tas ut under förutsättning att den enskilde 

har egen varaktig inkomst) 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter för år 2011 enligt förslag. 

 

----------- 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer avgifter för år 2011 enligt förslag. 

----------- 
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VON § 82  

 

Information från personalsekreteraren och två enhetschefer 

 

Personalsekreterare Camilla Wahlberg berättar om aktuella personalärenden 

och det pågående arbetet med anledning av det varsel som lagts inom vård- 

och omsorgsnämnden. 

 

Enhetschefer Johan Fritz och Birgitta Jonasson berättar om verksamheten. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________ 
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VON § 83  

 

Information om asylboendet Vega 

 

Måns Wahlbäck och Lisa Bürgemeister berättar om Utveckling Socialtjänst 

Dalslands verksamhet med anledning av mottagandet av ensamkommande 

barn och ungdomar. 

 

För närvarande finns 12 ungdomar i åldrarna 14 till 17 på asylboendet Vega i 

Fengersfors. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

Förvaltningschefen och ordföranden uppmanas att kontakta barn- och 

utbildningsnämnden angående lämplig skolgång för de ensamkommande barn 

och ungdomarna. 

______________________ 
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VON § 84  

 

Information om kommunens demensarbete 

 

Demenssköterska Marina Swahn berättar att kommunen i nuläget har 55 

demensplatser på boendena Illern och Solsäter. All omvårdnadspersonal ska 

genomgå den webbbaserade utbildningen Demens ABC. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________ 
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VON § 85  

AU § 102 

 

Information  om förslag till projekt inom WEPA 

 

Förvaltningschef Marianne Jadehill informerar om West Sweden EU-projekt 

Analystjänst (WEPA). 

 

På vård- och omsorgsnämndens möte 23 september -10 presenteras vilka 

förslag nämnden tänker lämna in. 

 

------------- 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

Förvaltningschef Marianne Jadehill meddelar att det finns förslag på två olika 

projekt inom vård- och omsorgsnämnden verksamhet, nämligen salutogent 

boende och it i vården. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden godkänner de att de föreslagna projekten inlämnas för vidare 

beredning i WEPA-arbetet. 

----------- 
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VON § 86  

AU § 103 

 

Ansökan om stimulansmedel till kommuner 

 

Förvaltningschef Marianne Jadehill informerar om ansökan om 

stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg 

om äldre personer. Ansökan skickas till Socialstyrelsen. 

 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

Informationen lämnas till nämnden. 

 

-------- 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling  
 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna och skickas till Socialstyrelsen. 

 

----------- 
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VON § 87 

 

Rapporter och meddelanden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Ärendestatistik gällande konsumentrådgivning/skuldsanering som 

inkom till kansliet 7 september 2010 

2. Redovisning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet 1 juli till 31 

augusti 2010. Dokumentet är daterat 8 september 2010. 

3. Redovisning av feriepraktik 2010. Dokumentet är daterat 15 

september 2010. 

4. Sammanställning av inbjudningar och rapporter från ordföranden 

 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

1. Ann-Louise Svensson (C) och Tina Carlsson (V) deltar i träff om 

trygghetsjour 28-29 oktober 2010. 

 

2. Informationen läggs till handlingarna. 

______________________ 
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VON § 88 

 

Extra nämndsammanträde 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 

Ett extra nämndmöte bokas in 28 september 2010 klockan 8:00 för att 

behandla förändringar i verksamheten med anledning av förändrad majoritet 

efter valet. 

______________________ 

 


