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Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Terttu Martinsson (c) 
Inger Herfindal (kd) 
Ewa Arvidsson (s) 
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) 
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Övriga deltagande Bertil Fryklind (c) ersättare 
Torbjörn Kock (c) ersättare 
Karin Lindwall (s) ersättare 
Anette Andersson (s) ersättare 
Tina Carlson (v) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Johan Andersson, ekonom, § 117 
Anna-Karin Lindblom, MAS, § 118-119 
Kerstin Nilsson, sekreterare 
 

Utses att justera Ulla Berne 
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Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 117 - 123

Kerstin Nilsson  
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Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ulla Berne 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 117 - 123 
Sammanträdesdatum 2008-10-16 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-10-27 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-11-18 

Förvaringsplats 
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vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 117 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Föreligger ekonomiprognos per den 30 september 2008. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Prognosen visar ett underskott på 5.825.000 tkr för vård- och omsorgs-
verksamheten 2008.  
Informationen antecknas till protokollet. 
________
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Von § 118 Dnr 123/2008 
 
INFORMATIONSHANTERING och JOURNALFÖRING  
 
Från och med den 1 juli 2008 gäller den nya patientdatalagen. Syftet med 
lagen är att informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska vara 
organiserad så att den bättre tillgodoser patientsäkerheten och god kvalitet 
samtidigt som den främjar kostnadseffektivitetet. 
 
Medicinskt ansvarig sjusköterska Anna-Karin Lindblom informerar nämnden 
om innehållet i lagen som ger möjligheten till en sammanhållen patientjournal 
och är grunden till den framtida patientportalen.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
________ 
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Von § 119 Dnr 120/2008 
 
LEX MARIA - ÄRENDE 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar 
nämnden om händelse som anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
________ 
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Von § 120 Dnr 124/2008 
 
GEMENSAM VÄRDEGRUND 
 
Föreligger av förvaltningen utarbetat förslag på formulering av gemensam 
värdegrund för vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. 
Förslaget innehåller  
-  förvaltningens uppdrag och vision,  
-  kundfokusering – är central för all verksamhet hos oss 
-  medarbetarna – gör det möjligt för oss att nå fram  
-  bra bemötande och respekt, trygghet, goda insatser och bra miljö. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att anta förslaget för en gemensam värdegrund för vård- 
och omsorgsförvaltningens verksamheter. 
 
________ 
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Von § 121 Dnr 106/2008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIVILLIGARBETE 
 
Kommunstyrelsen har remitterat inkommet medborgarförslag angående 
äldreomsorg. En grupp om tio personer, företrädd av Ali Al-Eqili, har kommit 
med ett medborgarförslag om frivilligarbete i hemtjänsten. 
 
Förvaltningschefens yttrande daterat 2008-09-16 föreligger. 
Förvaltningschefens skriver bl a i sitt yttrande att medborgarförslagets 
innehåll är ett lovvärt initiativ men där vi i kommunen redan har Samverket 
med två handledare som finns i Samverkets lokaler på Lunnegatan. De 
välkomnar alla som vill göra en frivillig insats i samhället.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Innehållet i medborgarförslaget ser vård- och omsorgsnämnden som en 
mycket angelägen fråga men konstaterar att vi i kommunen redan har en 
organisation genom Samverket för frivilligverksamhet.  
 
Detta beslut utgör vård- och omsorgsnämndens svar på remissen. 
________ 
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Von § 122  
Von § 96 
AU § 89 Dnr 062/2008 
 
HYRESAVGIFT VID LSS-BOENDET PÅ ESPLANADEN 
 
Olle Isaksson har för föräldrar och boende ställt skrivelse till Åmåls kommun 
avseende bl a hyresavgiften vid LSS-boendet på Esplanaden. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och beslutar att inbjuda boende och 
anhöriga till möte den 20 augusti för diskussion. 
________ 
 
Ordföranden rapporterar från informationsmötet som varit den 20 augusti. 
Vid mötet deltog föräldrar, god man, ledamöter i vård- och omsorgsnämnden 
samt personal från vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Vid detta tillfälle överlämnades en skrivelse från föräldrar och anhöriga 
angående hyresavgiften som nu nämnden får ta del av. 
________ 
 
Vid dagens sammanträde lyfter ordföranden ärendet för förnyad diskussion. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ger ordföranden i uppdrag att sammanställa 
svarsskrivelse i enlighet med förda diskussioner.  
________
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Von § 123 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
För nämndens kännedom föreligger: 
 
- Rapport från äldreomsorgen om fallskador samt rapporterade avvikelser.    

Detta är en del i kvalitetsarbetet enligt socialstyrelsens föreskrifter om 
     ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården               
     samt anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. 
 
- Skrivelse från SPF Åmåliterna daterad 2008-09-30 angående den framtida  

demensvården i kommunen. 
 

- Ordförandens sammanställning över inkomna inbjudningar, rapporter och 
kommande möten. 
 

- Beslut i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen, januari – september 2008.  
 
                                          ________  
 
 

 
                


