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Plats och Tid Sammanträdesrum på Stadshuset 2011-03-17, kl 08.00-12.00 
Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 
Tommy Lehrman (S) ersättare för Cecilia Gustafsson (S) 
Christina Wallin (V) 
Toni Radanov (C) ersättare för  Torbjörn Kock (C) 
Barbro Spjuth (M)  
Inger Herfindal (KD) 

Övriga deltagande Anette Andersson (S) ersättare 
Tina Manner (S) ersättare 
Barbro Gustafsson (M) ersättare 
Gun-Britt Larsson (FP) ersättare 
Kenneth Bramberg, t f förvaltningschef 
Johan Andersson, ekonom §§ 31 och 38 
Britthmari Andersson, verksamhetschef §§ 32-34 
Anna-Karin Lindblom, MAS §§ 35-36 
Håkan Byh, överförmyndare § 37 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Birgit Karlsson 
Justeringens  
plats och tid Kommunkansliet måndag 2011-03-21 

 §§ 31-41 Sekreterare 
Kerstin Nilsson 

Paragrafer

 
Ordförande 

Ewa Arvidsson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Birgit Karlsson 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 31-41 
Sammanträdesdatum 2011-03-17 
Datum för 
anslags uppsättande 2011-03-22 

Datum för 
anslags nedtagande 2011-04-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 31 
 
Ekonomirapport
 
Ekonom Johan Andersson informerar om budgetprognos för februari 2011. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen antecknas till protokollet 
________ 
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Von § 32 
 
Fler platser i särskild boendeform 
 
Verksamhetschef Britthmari Andersson redovisar från uppdraget att se på de 
möjligheter som finns för att skapa fler permanenta särskilda boendeplatser 
inom äldreomsorgen. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet återremitteras till de politiska grupperna för vidare diskussioner. 
_______      
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Von § 33 Dnr Von2011/15 
 
Kommunal parboendegaranti  -  motion från Sverigedemokraterna 
 
Kommunstyrelsen har för nämndens yttrande remitterat inkommen motion 
från Sverigedemokraterna angående kommunal parboendegaranti. 
 
Verksamhetschef Britthmari Andersson föredrar ärendet. 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-03-10 föreligger. 
 
Ewa Arvidsson (S) yrkar att nämnden ställer sig positiv till en parboende-
garanti. 
 
Barbro Spjuth (M) yrkar avslag av motionen med hänvisning till att vi ej kan 
lämna garantier. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 
beslutar enligt Ewa Arvidssons förslag. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till en parboendegaranti. 
 
Reservation 
Barbro Spjuth (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Von § 34 
 
Synpunktshantering i vård- och omsorgsförvaltningen 
 
På fråga hur man som politiker skall handla om man får ta emot synpunkter 
eller klagomål på verksamheten informerar verksamhetschef Britthmari 
Nilsson enligt följande. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på verksam-
heten. Synpunkter, förbättringsförslag och klagomål kan lämnas till  
personal inom vård- och omsorgsförvaltningen genom personligt samtal, 
telefonsamtal, e-post, på blankett som finns på kommunens hemsida eller 
genom vanligt brev till förvaltningen. 
 
Synpunkterna tas omhand för åtgärd i förvaltningen och redovisning sker 
varje kvartal till nämnd. 
_______   
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Von § 35 
 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I samband med detta 
upphörde lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
(LYHS) att gälla.  
 
Syftet med patientsäkerhetslagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet genom att minska antalet 
vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel hos vårdgivaren eller på 
att vårdpersonalen begått misstag.  
 
Medicinskt ansvarig sjusköterska Anna-Karin Lindblom informerar om den 
nya lagen. 
________ 
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Von § 36 Dnr Von2009/54 
 
Redovisning av stimulansmedel 
 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att förmedla stimulansmedel till 
kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre 
personer.   
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom informerar om 
redovisningen för stimulansbidragets användning samt att ekonomisk 
redovisning av 2010 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 startade vid halvårsskiftet 2010. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
________ 
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Von § 37 
 
Information från överförmyndaren
 
Håkan Byh som är överförmyndare i kommunen från och med 2011-01-01 
informerar nämnden om verksamheten. 
 
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva 
tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Länsstyrelsen är tillsyns-
myndighet för den kommunala överförmyndarverksamheten.  
 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
_______   
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Von § 38 Von Dnr 2011/37 
 
Verksamhetsplan 2011 
 
Föreligger förvaltningens förslag till verksamhetsplan utifrån fastställd budget 
för 2011.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Verksamhetsplanen fastställs och överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
________   
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Von § 39 Dnr Von 2011/36 
AU § 18 
 
Delegationsordning enligt alkohollagen 
 
Från alkoholhandläggaren föreligger förslag till ny delegationsordning för 
2011 samt ny tillsynsplan för Dalsland. 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Vård- och omsorgsnämnden antar den nya delegationsordningen enligt 
alkohollagen (2010:1622) samt ger handläggaren i uppdrag att upprätta ny 
tillsynsplan för 2011. 
________ 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
________   
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Von § 40 
 
Tillhörighet för Kommunala Pensionärsrådet, KPR
 
Kommunala Pensionärsrådet har under förra mandatperioden lämnat förslaget 
att rådet organisatoriskt ska tillhöra kommunstyrelsen.  
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Kommunala 
Pensionärsrådet organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen från och med 2011. 
________   
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Von § 41 
 
Rapporter och meddelanden
 
Föreligger för nämndens kännedom 
- inbjudan till Folkhälsoforum den 25 mars 2011. 
  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att  Barbro Gustafsson och  
   Birgit Karlsson skall delta 
- Ordföranden rapporterar från möte 2011-03-11 med Utveckling  
   Socialtjänsten Dalsland 
    
________   


