
 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2012-09-20 
1(1
9) 

 
 

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset, 08.00-12.00 

Beslutande Ewa Arvidsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Torbjörn Kock (C) 

Barbro Spjuth (M) 

Inger Herfindal (KD) 

Övriga deltagande Tina Manner (S), ersättare  

Barbro Gustavsson (M), ersättare 

Gun-Britt Larsson (FP), ersättare lämnade kl. 10.20-10.35. Frånvarande under §§ 

115, 116, 118, 119.   

Gunnar Erlandsson, förvaltningschef §§ 107-114    

Kenneth Bramberg, stf förvaltningschef 

Vik. kommunikatör Jan Andersson 

Kanslichef Ida Rådman 

Controller Eva Larsson §§ 107-109,112,113  

Ewa Anundsson § 117  

Biståndshandläggare Gunilla Gustavsson § 114  

 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 106-123 
Jan Andersson  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Christina Wallin 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-09-20 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Jan Andersson 
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VON § 106 
 

Fastställande av föredragningslista 
 

Ärenden om domar och offentliga delegeringsbeslut stryks från dagens föredragningslista. 

 

Från mötet förs två olika protokoll, nämligen offentligt protokoll och sekretessbelagt protokoll. 

______________________ 
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VON § 107  

 

Ekonomiprognos för augusti månad 

 

Ekonomiprognos från augusti 2012 behandlas. 

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen som visar på ett underskott på totalt 5,5 

miljoner kronor inom vård- och omsorgsnämnden verksamhet. Vidare redogörs för kostnader för 

placeringar inom individ- och familjeomsorgen. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

Varannan månad ska ekonomiprognosen hädanefter åtföljas av en rapportering av kostnader för 

placeringar och familjehem. Informationen läggs till handlingarna. 

______________________   
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VON § 108 

VON AU § 139  dnr Von 2012/161 

 

Driftsbudget för vård- och omsorgsnämnden 2013 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Budgetförslag daterad 29 augusti 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

Controller Eva Larsson föredrar förslag till driftbudget för år 2013 för vård- och omsorgsnämnden. 

Budgetförslaget motsvarar den preliminära ram som nämnden har blivit tilldelad. Den uppgår till 

257 291 000 kronor och inkluderar en ny gruppbostad i Tösse. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Förslag till driftsbudget för vård- och omsorgsnämnden 2013 godkänns och överlämnas till 

budgetutskottet. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vid vård- och omsorgsnämndens möte behandlas följande dokument: 

1. Budgetförslag daterat 29 augusti 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

2. Budgetförslag daterat 12 september 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Förslag till driftsbudget för vård- och omsorgsnämnden 2013 godkänns och överlämnas till 

budgetutskottet. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till:  

Budgetutskottet 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 109 

VON AU § 140  dnr Von 2012/161 

 

Investeringsbudget för vård- och omsorgsnämnden 2013 
 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Budgetförslag daterad 29 augusti 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

 

Controller Eva Larsson föredrar förslag till investeringsbudget för år 2013 för vård- och 

omsorgsnämnden uppgående till 3 062 000 kronor.  

  

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

1. Förslag till investeringsbudget för vård- och omsorgsnämnden 2013 godkänns och 

överlämnas till budgetutskottet. 

 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över användandet av investeringsanslag 

2012 för möbelinköp. 

______________________    

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

1. Förslag till investeringsbudget för vård- och omsorgsnämnden 2013 godkänns och 

överlämnas till budgetutskottet. 

 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över användandet av investeringsanslag 

2012 för möbelinköp. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Budgetutskottet 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 110 

VON AU § 135  dnr Von 2012/182 

 

Uppdrag angående boendeplan 
 

Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas.  

 

Gunnar Erlandsson redogjorde för sitt förslag om en boendeutredning för perioden 2013-2017 med 

utblick mot 2020. Förslaget innebär att göra en nulägesbeskrivning och titta på framtida behov för 

verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Utredningen ska kartlägga standarden i de 

olika boendeformerna och ge förslag på åtgärder för att täcka framtida boendebehov. En arbetsgrupp 

med representanter från äldreomsorg, LSS, IFO och ÅKAB utses. 

  

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på en boendeplan för åren 2013 till 

2017 med utblick mot 2020, utifrån tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

Återrapport ska ske till nämnden i april 2013. 

______________________    

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på en boendeplan för åren 2013 till 

2017 med utblick mot 2020, utifrån tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

Återrapport ska ske till nämnden i april 2013. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 111 

VON AU § 136  dnr Von 2012/183 

 

Inriktningsbeslut om särskilda boenden 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Återrapport daterad 29 augusti 2012 avseende uppdrag om trygghetsboende. 

 

Samtal förs om att omvandla platser inom särskilt boende till trygghetsboende. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden fattar ett inriktningsbeslut om att 32 platser inom särskilt boende 

omvandlas till trygghetsboende under första halvåret 2013. 

 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att informera berörda och genomföra fackliga förhandlingar 

innan konkret beslut kan fattas av nämnden i oktober månad för att sedan överlämnas till 

fullmäktige för slutligt beslut. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vid vård- och omsorgsnämndens möte behandlas följande dokument: 

1. Återrapport daterad 12 september 2012 avseende uppdrag om trygghetsboende. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson inkommen 13 september.  

3. Handlingsplan som inkom till kanslienheten 20 september 2012. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson redogör för bakgrunden till sitt förslag om att ombilda 40 

särskilda boendeplatser till trygghetsboendeplatser på Åmålsgården. Han redogjorde också för 

kommunikationsplan och handlingsplan. Ombildningen planeras vara genomförd till 31 maj 2013.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden fattar ett inriktningsbeslut om att 40 platser inom särskilt boende 

på Åmålsgården ombildas till trygghetsboende under första halvåret 2013, i enlighet med 

förslag från förvaltningschefen. 

 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att informera berörda och genomföra fackliga förhandlingar 

innan konkret beslut kan fattas av nämnden i oktober månad för att sedan överlämnas till 

fullmäktige för slutligt beslut. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 
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VON § 112 

VON AU § 137  dnr Von 2012/179 

 

Taxor för vård- och omsorgsnämnden avseende hemtjänst, hemsjukvård, och vård – och 

omsorgsinsatser 2013 
 

Tjänsteskrivelse inkommen till kansliet 30 augusti 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

behandlas. 

 

Information ges från controller Eva Larsson om de taxor som föreslås för 2013. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Förslag på taxor för vård- och omsorgsnämnden avseende hemtjänst, hemsjukvård och vård – och 

omsorgsinsatser 2013 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Förslag på taxor för vård- och omsorgsnämnden avseende hemtjänst, hemsjukvård och vård – och 

omsorgsinsatser 2013 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Kommunfullmäktige 
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VON § 113 

VON AU § 138  dnr Von 2012/179 

 

Taxor enligt alkohollagen samt tillsyn av försäljning av folköl och tobak inom vård- och  

omsorgsnämnden 2013 
 

Tjänsteskrivelse inkommen till kansliet 30 augusti 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

behandlas. 

 

Information ges från controller Eva Larsson om de taxor som föreslås för 2013.  

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Förslag på taxor för vård- och omsorgsnämnden enligt alkohollagen samt tillsyn av försäljning av 

folköl och tobak inom vård- och omsorgsnämnden 2013 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Förslag på taxor för vård- och omsorgsnämnden enligt alkohollagen samt tillsyn av försäljning av 

folköl och tobak inom vård- och omsorgsnämnden 2013 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till:  

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Kommunfullmäktige 
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VON § 114 

VON AU § 134  dnr Von 2012/150 

 

Vårdtyngdsmätning 
 

Sammanställning av vårdtyngdsmätningarna i mars och juni 2012 behandlas. 

 

Enhetschef Christina Nilsson redogjorde för resultatet av vårdtyngdsmätningarna gjorda i mars och 

juni 2012 på kommunens fem särskilda boenden. Det är svårt att dra några generella slutsatser om 

vårdtyngden utifrån endast två mätningar. Enhetschefen menar att resultatet av mätningarna måste ses 

över längre tid. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra regelbundna 

vårdtyngdmätningar under hösten 2012. Enklare återrapporteringar av resultaten görs till 

nämndsammanträdena. 

 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en större 

redovisning av vårdtyngdsmätningarna på nämndsammanträdet i november. 

______________________    

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vid vård- och omsorgsnämndens möte berättar biståndsbedömare Gunilla Gustafsson om 

vårdtyngdmätningen och svarar på frågor. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra regelbundna 

vårdtyngdmätningar under hösten 2012. Enklare återrapporteringar av resultaten görs till 

nämndsammanträdena. 

 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en större 

redovisning av vårdtyngdsmätningarna på nämndsammanträdet i november. 

 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Enhetschef Christina Nilsson 
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VON § 115 

VON AU § 141  dnr Von 2012/161 

 

LSS –redogörelse för verksamheten och för framtida behov 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse daterad 24 april 2012 från verksamhetschef LSS Annmarie Burman. 

 

Verksamhetschef Annmarie Burman berättar om behoven av personal och lokaler för verksamheter 

inom LSS. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Informationen förs till protokollet. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen förs till protokollet. 

______________________ 
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VON § 116  

VON AU § 142  dnr Von 2012/152 

 

Stadigvarande alkoholtillstånd – Hotell Dalhall, Åmål 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse daterad 27 augusti 2012 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. Ansökan från Magnus Wiman med firma 

Strand Hotel i Visby AB organisationsnummer 556210-6483 stadigvarande tillstånd att får servera 

starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Dalhall Hotell och restaurang 

samt uteservering inkom 27 juni 2012. Ansökan var inte komplett vid ansökningstillfället men har 

kompletterats under handläggningstidens gång. Ett tillfälligt tillstånd har meddelats i avvaktan på 

nämndens beslut. Räddningstjänsten har meddelat att verksamheten inte har åtgärdat samtliga tidigare 

påpekanden. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås bevilja stadigvarande tillstånd. Servering föreslås få ske alla 

dagar året runt mellan kl. 11.00-01.00. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden beviljar Magnus Wiman med firma Strand Hotel i Visby AB 

organisationsnummer 556210-6483 stadigvarande tillstånd att får servera starköl, vin, annan 

jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Dalhall Hotell och restaurang samt 

uteservering, Fågelmyrsgatan 2 Åmål, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. 

Servering får ske alla dagar året runt mellan kl. 11.00-01.00. 

 

2. Stadigvarande tillstånd beviljas under förutsättningar att samtliga tidigare påpekanden från 

räddningstjänsten har åtgärdats. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2012 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson behandlas. 

Tidigare påpekanden från räddningstjänsten har åtgärdats. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar Magnus Wiman med firma Strand Hotel i Visby AB 

organisationsnummer 556210-6483 stadigvarande tillstånd att får servera starköl, vin, annan jäst 

alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Dalhall Hotell och restaurang samt uteservering, 

Fågelmyrsgatan 2 Åmål, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. 

Servering får ske alla dagar året runt mellan kl. 11.00-01.00. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

1. Magnus Wiman med firma Strand Hotel i Visby AB 

2. Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 117 dnr Von 2012/181 

 

Information om processen med att ta fram värdighetsgarantier 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från utredare från 30 augusti 2012. 

2. Tre preliminära värdighetsgarantier som inkom till kanslienheten 30 augusti 2012. 

 

Ewa Anundsson informerar om att tre preliminära lokala värdighetsgarantier är framtagna i samarbete 

med föregående förvaltningschef, verksamhetschefer och enhetschefer. Detta var ett första steg i 

arbetsprocessen med att utifrån strukturerad information arbeta fram värdighetsgarantier. Tanken är 

att processen ska fortsätta tillsammans med förtroendevalda, berörda intresseorganisationer, 

biståndsenheten, personal och representanter från anhöriga och resultera i ett antal 

värdighetsprocessen som sedan ska antas av kommunfullmäktige.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden för informationen till protokollet. 

______________________



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2012-09-20 
14 
(19
) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 118 

VON AU § 143  dnr Von 2012/181 

 

Översyn av hemvården  
 

Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. Hemtjänsten har under våren 2012 inrättat 

nyckelhanteringssystemet Phoniro Lock som även registrerar närvarotid hos brukarna. Systemet visar 

på dålig effektivitet i hemtjänsten. Det bör därför påbörjas ett förändringsarbete inom hemtjänsten 

som bygger på ökad närvaro hos brukarna och minskade kostnader som följd. 

  

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av hemvården och under 

första kvartalet 2013 återkomma med förslag på ökad samordning och nytt arbetssätt. 

______________________    

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av hemvården och under 

första kvartalet 2013 återkomma med förslag på ökad samordning och nytt arbetssätt. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Verksamhetschef hemvården Roland Rossow 
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VON § 119 

VON AU § 144  dnr Von 2012/180 

 

Revidering av vägledning till biståndsbedömning 
 

Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2012 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson föredrar ärendet. Vägledning för biståndsbedömning skall bidra 

till att beslut som fattas av olika handläggare blir så lika som möjligt när förutsättningarna är lika. 

Individuell bedömning skall alltid göras i lagstiftningens anda med vägledningen som stöd.  

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till en reviderad 

vägledning för biståndsbedömning till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2012.   

______________________    

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson meddelar att man inte kommer att hinna presentera ett förslag 

innan november. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att datum för återrapportering ändras till november 2012. Ordförande ställer 

proposition på arbetsutskottets förslag och yrkande från Ewa Arvidsson och konstaterar att nämnden 

har beslutat i enlighet med yrkande från Ewa Arvidsson (S). 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till en reviderad 

vägledning för biståndsbedömning till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november 2012.   

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson  
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VON § 120 

VON AU § 145  dnr Von 2010/13 

 

Förlängning av hjälpmedelsavtal med Västra Götalandsregionen 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2012 från medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin 

Lindblom behandlas. 

 

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hjälpmedel ska kunna följa 

brukaren/patienten i vårdkedjan. Sedan 1 mars 2010 ingår samtliga 49 kommuner i Västra Götaland 

tillsammans med Västra Götalandregionen i ett avtal gällande hjälpmedelsförsörjning i Västra 

Götaland. Avtalet gäller t.o.m. september 2013. Kommunerna erbjuds att förlänga gällande avtal fram 

till september 2015. 

  

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner en förlängning av avtalet om hjälpmedelsförsörjning i Västra 

Götaland. Förlängningen avser fram till september 2015. 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner en förlängning av avtalet om hjälpmedelsförsörjning i Västra 

Götaland. Förlängningen avser fram till september 2015. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 

Verksamhetschef hemvården Roland Rossow 

Enhetschef Birgitta Jonasson 
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VON §  121 

 

Information om revisorernas granskning 
 

Nämnden informeras om att revisorerna vill träffa nämnden i samband med revisorernas granskning 

den 18 oktober 2012.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Revisionen inbjuds till vård- och omsorgsnämndens möte 18 oktober 2012. 

______________________ 

Efter vård- och omsorgsnämndens möte skickas beslutet till: 

Revisionen 



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2012-09-20 
18 
(19
) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON §  122 dnr Von 2012/189 

 

Information om synpunktshantering 
 

Sammanställning för vård- och omsorgsförvaltningen inkommen den 31 augusti 2012 behandlas. 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling    

 

Information om inkomna synpunkter på vård- och omsorgsförvaltningens områden och verksamheter 

under perioden januari-juni 2012. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen förs till protokollet. 

______________________ 
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VON § 123  
 

Rapporter och skrivelser 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Statens institutionsstyrelse: ny författningssamling om vårdavgifter.   

2. Västra Götalandsregionen: verksamhetsanalys 2011.  

 

Muntliga rapporter lämnas från;  

1. Direktionsmöte med Dalslandskommunernas kommunalförbund angående 

samarbetsformer för Utveckling Socialtjänst Dalsland. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

Vård- och omsorgsnämnden för informationen till protokollet. 

______________________    

 


