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§4

Förändrat lokalbehov EKB

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/549

Föredragande: Elenor Spetz Ramberg
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- att Verksamheten Ensamkommande barn inte öppnar något nytt HVB boende på Älgaråsvägen eller
flyttar något nuvarande HVB boende dit.
- att vandrarhemmet på Älgaråsvägen används till annan verksamhet i kommunen, samt då även
möjliggöra för verksamheten Ensamkommande barn att använda vandrarhemmet om behovet av
boende för ensamkommande barn ökar i kommunen.
- att avveckla boendena Östergatan 21 samt Långgatan 23 under 2017.

Bakgrund
Det finns två orsaker till att verksamheten behöver avveckla boenden för ensamkommande barn.
Orsak 1.
Under 2015 ökade antalet ensamkommande barn som ansökte om asyl i Sverige dramatiskt.
20151231 hade det kommit 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Till Gullspång kom det 44 barn
och sista december 2015 fanns det 79 barn, totalt i verksamheten. Idag, september 2016 finns det 74
barn. Dessa barn har plats på ett HVB boende eller i ett familjehem.
Utifrån de prognoser som lades och för att möta ett fortsatt stort behov av boendeplatser skedde en
omorganisation. 1 februari startade ett nytt boende på Östergatan 21 och Långgatans boende
delades i två separata boenden, Långgatan 23 och Långgatan 20. Ett sjätte boende planerades i det
nyinköpta ”Bomben”, vandrarhemmet i Hova på Älgaråsvägen.
Under våren stannade flyktingströmmen av till Sverige, främst på grund av gränskontroller i Europa
och stängda gränser.
Migrationsverket har tagit fram en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn. Den
nya modellen började tillämpas den 1 april 2016. För Gullspångs kommun innebär det att
kommunen ska ta emot 1 ‰ av de ensamkommande barn som kommer till Sverige och söker asyl
här. [1]. Senaste prognos är att 3000 ensamkommande barn kommer till Sverige detta år vilket för
verksamhetens del skulle betyda tre barn.
Ett tiotal barn har under våren och sommaren2016 skrivits ut från verksamheten pga. ålder eller
anknytning. Verksamheten räknar med att ytterligare barn kommer att försvinna från verksamheten
under hösten.
Se bilaga 1.
Konsekvensen blir att det finns lediga platser i befintliga boenden och platserna kommer att öka
eftersom utflödet är större än inflödet.
Ovanstående innebär att behovet av boendeplatser har förändrats under året. Från att i november
2015, utifrån prognoser, ha bedömt att behov fanns av ett nytt boende ser verksamheten att
behovet har förändrats. Det behov av boendeplatser som verksamheten aviserat och planerat för
finns ej längre.
Orsak 2.
Regeringen har även fattat beslut om nya ersättningsnivåer. Beslutet kommer att gälla från 1 juli
2017. Förslaget innebär en sänkning av ersättningen, och att ungdomar som fyllt 18 år och är
asylsökande placeras på asylboenden för vuxna.
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Utifrån ovanstående och det ev. antal barn som migrationsverket kommer att tilldela kommunen
kommer befintliga boenden att behöva avvecklas. Först och främst är det Östergatan 21 och
Långgatan 23 som är aktuella för avveckling. Se bilaga 2
För att underlätta för bostadsbolaget föreslår verksamheten att Långgatan 20 flyttas till Långgatan
23, då Östergatan 21 samt Långgatan 20 är boenden som lätt kan ställas om till lägenheter. De är
nyrenoverade och ej omgjorda.
Utifrån det nya ersättningssystemet kommer det ur ett ekonomiskt ersättningsperspektiv att bli
ytterst små marginaler, jämfört med tidigare. Att ha några tomma boendeplatser i verksamheten
kommer inte att bli ekonomiskt möjligt. Trots det kommer verksamheten att behöva en buffert eller
en back-up om situationen snabbt förändras och nya barn kommer i samma takt som skedde under
hösten 2015.
Därför föreslår verksamheten att vandrarhemmet på Älgaråsvägen i Hova används till annan
verksamhet som snabbt och vid behov kan ställas om till ett boende för ensamkommande barn.
Framtiden
Framöver kan det utifrån det barnunderlag som finns idag, bli svårt att upprätthålla en verksamhet
för ensamkommande barn med två HVB boenden och en stödboendeverksamhet.
Därför behöver beslut tas om hur många boenden kommunen ska ha framöver.
Antingen avvecklas boenden allt eftersom eller så kan kommunen teckna avtal med annan kommun
vilket skulle kunna vara en möjlighet för Gullspångs kommun att säkerställa en viss nivå av
verksamhet och därmed även möjliggöra planering av personalbehov framgent.

Bilagor
- TU förändrat lokalbehov EKB.docx
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§5

Finansiering av verksamheten EKB samt nya riktmått.

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/549

Föredragande: Elenor Spetz Ramberg
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- att HVB boende får ersättningen 1350 kronor/barn och dygn med ett nytt riktmått 0,63 personal
per barn och dygn från och med 1 juli 2017.
- att ungdomar med PUT (permanent uppehållstillstånd) från 18 år placeras i stödboende med
ersättningen 750 kronor/ barn och dygn med riktmått 0,3 personal per barn från 1 juli 2017.
- att myndighetsdelens verksamhet inom EKB finansieras med överskottet från de familjehem som
anlitas inom enheten från 1 juli 2017.

Bakgrund
Regeringen har aviserat om nya ersättningsnivåer gällande ensamkommande barn. HVB hem
kommer att få en ersättning på 1350 kronor/barn och dygn mot 1900 kr idag.
Stödboende för ungdomar över 18 år med PUT kommer att få ersättning på 750 kronor per
barn/dygn mot dagens 1000 kronor.
I dag finansieras verksamheten ensamkommande barn på så sätt att HVB- boende får 1700 kronor
per barn och dygn och utslussverksamheten 1550 kronor per barn och dygn.
Överskottet finansierar myndighetsdelen inom EKB med socialsekreterare, enhetschefer, särskild
förordnad vårdnadshavare, familjehem samt personal med konteringsansvar.
Hur finansiera EKB-verksamheten från 1 juli 2017?
För att kunna finansiera verksamheten Ensamkommande barn från 1 juli 2017 utifrån de nya
ersättningsnivåerna föreslår vi följande:
HVB-boenden
Att ensamkommande barn upp till 18 år placeras i ett HVB boende alternativt familjehem utifrån
socialsekreterares bedömning.
HVB – boenden får hela ersättningen 1350 kronor/barn och dygn mot 1700 kr idag plus de
schabloner som följer varje barn (52 tkr när barnet kommer samt 30 tkr när barnet får
uppehållstillstånd).
Detta innebär att ca 21 % av ersättningarna försvinner och att riktmåttet ändras till 0,63
personal/barn.
Stödboende
Att barn över 18 år med PUT placeras i stödboende.
Stödboende får ersättningen 750 kronor/ barn och dygn mot ca 1000 kr idag vilket ger riktmåttet 0,3
personal/barn.
Myndighetsdelen
Familjehem i vår egen regi kostar i genomsnitt ca 350 kr/barn och dygn i dagsläget. Varje familjehem
ger då ca 1000 kronor i överskott. Per år blir överskottet ca 360 tkr. Överskottet ska även bekosta
godman och svfh kostnader, vilka idag ligger på ca 1,5 miljoner kr/år.
Den årliga schablonen på 500 tkr kronor ska också gå till god man och svfh kostnader.
Handläggarna behöver minska till tre från fyra utifrån ett troligt barnantal på 55 st. ht 2017 (se
bilaga). Enhetschefstjänsten för verksamheten behöver minska till en tjänst. Detta innebär 4,5
tjänster totalt inom myndighetsdelen.
För att finansiera detta behövs ca 13-15 familjehem för barn som kan generera ca 4 miljoner kr/år.
I dag har vi 13 familjehem inom enheten Ensamkommande barn.
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Bilagor
- TU Finansiering av verksamheten EKB samt nya riktmått..docx
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§6

Ändring av beslut, ekonomisk fond samt lärartjänst till
grundskolan EKB

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/549

Föredragande: Elenor Spetz Ramberg
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- att verksamheten till fonden betalar det eventuella överskott som blir varje år och inte enligt
tidigare beslut 500 tkr, från och med 1 juli 2017
- att verksamheten Ensamkommande barn inte finansierar en lärartjänst på skolan, 500 tkr enligt
tidigare beslut, från och med 1 juli 2017.

Bakgrund
Regeringen har fattat beslut om nya ersättningsnivåer. Beslutet kommer att gälla från 1 juli 2017.
Förslaget innebär en sänkningen av ersättningen till verksamheten Ensamkommande barn.
Ensamkommande barn kan bo i HVB-hem fram till 18 år med ersättningen 1350 per barn och dygn.
När man blir 18 år flyttas man till stödboende, om man har PUT, med ersättning 750 kr per barn och
dygn. Om man är 18 år och asylsökande flyttas man till ett asylboende.
Ovanstående minskning av ersättningarna innebär att personaltätheten förändras på HVB-boendena
från idag 0,8 personal/ barn till 0,62 personal/barn.
Idag finns ett politiskt beslut om att verksamheten ska finansiera en lärartjänst på grundskolan, 500
tkr samt fondera 500 tkr. Detta innebär att verksamheten måste tänka bort ytterligare minst två
personal inom verksamheten. Eftersom förutsättningarna för verksamheten helt ändras 1 juli 2017
genom att ersättningen sänks från 1900 kr/barn och dygn till 1350 kr/barn och dygn föreslår
verksamheten att detta beslut ändras.
Det politiska beslutet innebar även att verksamheten skulle betala 500 tkr i en schablonkostnad till
det gemensamma administrativa stödet. Det beslutet bör förslagsvis fortsättningsvis gälla.
Konsekvenser av den nya ersättningen
Först och främst kommer det nya ersättningssystemet att ge lägre personaltäthet och färre
aktiviteter för barn/ungdomarna Viss tillsvidare anställd personal kommer att sägas upp under våren
2017.
Det innebär att det kommer att bli svårt få till ett personalschema som utgår från verksamhetens
behov. Hvb- hem är enligt lag skyldig att ha personal på plats dygnet runt.
Många av de insatser, utifrån genomförandeplanen som utförs idag, blir svåra att genomföra.
De ekonomiska marginalerna blir väldigt små. Tillfälliga lösningar eller punktinsatser utifrån behov
blir omöjliga att genomföra. Vikarier kommer endast att kunna användas i nödfall.
Lägre personaltäthet kommer att minska möjligheten till stöd i skolarbetet. Den dagliga kontakten
och relationsbyggandet kommer att bli lidande.
Att kunna stötta barnen i deras egna aktiviteter som fotbollsläger, hajk, danskurser,
bingolottoförsäljning, kyrko/moskebesök m.m. kommer inte att kunna prioriteras längre. Prioritet
kommer fortsättningsvis att bli att se till att boendena har personal på plats. Att delta i
utvecklingssamtal och föräldramöten kommer att bli svårt att kunna medverka i.
Lägre personaltäthet och färre aktiviteter innebär att psykisk ohälsa, stress och frustration hos
ungdomarna riskerar att öka. Forskning visar att ungdomar i utsatta situationer behöver dagliga
rutiner och regelbundna aktiviteter samt goda relationer för att upprätthålla en god psykisk och
fysisk hälsa.
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Arbetsmiljön för personalen kommer att försämras med stora hälsorisker som följd.
Socialsekreterarna kommer att få svårt att hinna träffa alla barn regelbundet och rättssäkerheten kan
hotas.
Lägre personaltäthet kan ge återverkningar på skolan och övriga delar av samhället. Kostnaderna för
skola och övrig socialtjänst kan komma att öka.

Bilagor
- TU Ändring fond plus lärartjänst.docx
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Ekonomi

Föredragande: Anki Lind
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Omprioritering av investeringsmedel
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KS 2016/383

Föredragande: Anki Lind
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§9

Utredning Lex Sarah 2016-05-31

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/569

Föredragande: Lena Myrén
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ser allvarligt på händelsen och beslutar att anmälan ska skickas till IVO.

Bakgrund
Utredning enligt Lex Sarah för händelse uppmärksammad 2016-05-31.

Bilagor
- Utredning Lex Sarah rapport 160531.docx
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§ 10

Utredning Lex Sarah 2016-06-14

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/570

Föredragande: Lena Myrén
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Bakgrund
Utredning enligt lex Sarah för händelse 1916-02-25.

Bilagor
- Utredning Lex Sarah rapport 160614.docx
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§ 11

Taxa för avgifter inom IFO/LSS

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/591

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta
beslut om att anta taxa för avgifter inom IFO/LSS enligt nedan för 2017:
LSS
Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet
Ingen subvention utgår
Resor till daglig verksamhet 400 kr per månad, med automatisk uppräkning när Västtrafik ändrar taxa
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år LSS § 9 punkt 6
80 kr /heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna
105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 42 kr, kvällsmat 42 kr
Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år LSS § 9 punkt 7
80 kr /heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr
Ersättning vid vård i familjehem eller bostad med särskild service, t ex elevhem
Se tidigare beslut av fullmäktige

Bakgrund
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS och
äldreomsorgen i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). ??Förändringen i
KPI ligger på samma nivå som i mars -14. Taxorna förändras därför inte från år 2015 till år 2016.?

Bilagor
- TU avgifter IFO LSS.rtf
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Taxa och avgifter inom äldreomsorgen
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KS 2016/591

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta
beslut att anta taxa för avgifter inom äldreomsorgen, enligt nedan alternativa förslag till beslut för
2017:
Att anta avgifterna enligt nedan, där skillnad råder gällande lunch i matsalen samt särskild taxa för
endast egenvårdsavgift utifrån delegation från regionen eller
Att anta avgifterna enligt nedan samt öka samtlig måltidskostnaderna i proportion till de utökade
råvarukostnaderna vid korttidsvistelse eller
Att anta avgifterna enligt nedan samt öka kostnaden för frukost och lunch i proportion till de utökade
råvarukostnaderna vid korttidsvistelse.

Bakgrund
Enligt KF § 9-10 i januari 2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS och äldreomsorgen i Gullspångs
kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI), ärendet om taxor är därför endast en
informationspunkt. KPI ligger i stort sett oförändrat för 2017 och därför har inga avgiftshöjningar
gjorts. Undantag är matkostnaderna.
Avgifterna är de samma som för 2016 i undantagsfall från ett tilläggsbeslut på egenvårdsavgift utifrån
delegation från regionen. Anledningen är att det i vissa fall kan bli stora kostnader för denna hjälp, då
den behöver utföras vid flera tillfällen under veckan men inte under speciellt lång tid per tillfälle. I
många fall avstår den enskilde att ta emot hjälpen på grund av att kostnaden inte blir skälig i relation
till utförd tid och då väljer att avstå från hjälpen vilket många gånger medför försämrad
hälsosituation.
Avgifter som ingår i maxtaxan
2016
2017
Hemsjukvård
500:-/månad
500:-/månad
Egenvård/hemsjukvård på ordination av region.
1776:/mån
500:/månad
Trygghetslarm, bistånd tv.
313:-/månad
313:-/månad
Telefonkontakt
313:-/månad
313:-/månad
Hemtjänst/omvårdnadsavgift
1 776:-/månad
1 776:-/månad
Timtaxa hemtjänst
300:-/timma
300:-/timma
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Avgifter som inte ingår i maxtaxan
2016
2017
Hyra av mikrovågsugn
52:-/månad
52:-/månad
Brandlarm kopplat till trygghetslarm
52:-/månad
52:-/månad
Dagvård, kost och resa
115:-/dag
115:-/dag
Dagvård endast mat
65:-/dag
65:-/dag
Matlåda
50:-/portion
50:-/portion
Lunch (matsalen Amnegården)
65:-/portion
67:-/portion
Matavgift heldygnsomsorg
108:-/dygn
108:-/dygn
Matavgift avlastning/växelvård
108:-/dygn
108:-/dygn
Matavgift korttid
108:-/dygn
108:-/dygn
Omvårdnadsavgift avlastning/växelvård
62:-/dygn
62:-/dygn
Omvårdnadsavgift dagvård
62:-/dygn
62:-/dygn
Omvårdnadsavgift korttid
62:-/dygn*
62:-/dygn*
Fotvård över 67 år remisspatienter
447:-/behandling
för båda vårdenheterna
(patient betalar 50 kr)
447:-/behandling för båda vårdenheterna
(patient betalar 50 kr)
Fotvård utan remiss, ålderspensionär
360:-/behandling
360:-/behandling
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Fotvård utan remiss, övriga
400:-/behandling
400:-/behandling

Bilagor
- TU avgifter ÄO.docx
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§ 13

Ej verkställda beslut kv 1 och 2 2016

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/237

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapporterna till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte
verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. (Statistikrapport till vård- och
omsorgsnämnden och kommunfullmäktige. Rapportering har gjorts till IVO).
Period: 2016-01-01—2016-03-31, samt 2016-04-01-2016-06-31
Antal
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol
0
Antal
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS
0

Bilagor
- Rapport VON KF kv 1.docx
- Rapport VON KF kv 2.docx
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§ 14

Utdelning Karl-Göran Karlssons donationsfond

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/346

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att dela ut medel ur Karl-Göran Karlssons donationsfond år
2016 enligt upprättat förslag.
Fritiden, sommarresa
4 000 kr
Fritiden, grillkväll
500 kr
Privatpersoner enligt särskild förteckning
6 700 kr

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-26 § 219 att återremittera förslag på utdelning för
Karl-Göran Karlssons donationsfond för en mer formell tjänsteskrivelse. Det ska i förslaget även
framgå efternamn och personnummer.

Bilagor
- TU Karl-Görans Karlssons donationsfond.docx
- Bilaga förteckning Karl-Görans Karlssons donationsfond.docx
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§ 15

Ansökan om bidrag Bris 2016

Kallelse
2016-09-13

KS 2015/354

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan från Bris region Väst för år
2016 med 9 180 kronor.

Bakgrund
Bris (Barnens rätt i samhället) region Väst har inkommit med ansökan om bidrag för 2016 med 10
kronor per barn, vilket för år 2016 beräknats till totalt 9 180 kronor för Gullspångs kommun.
Av ansökan framgår att Bris är ett skyddsnät för utsatta barn, eftersom barn och unga hör av sig
anonymt och kostnadsfritt. Bris stödverksamhet bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer.
Stödverksamheten erbjuder alla barn i Gullspång och Sverige kvalificerat och utökat stöd

Bilagor
- Ansökan.pdf
- Verksamhetsberättelse 2014.pdf
- Verksamhetsplan aktiviteter och budget 2015.pdf
- Ansökan bidrag Bris 2016.docx
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§ 16

Ansökan om bidrag Bris 2017

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/466

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan från Bris region Väst för år
2017 med 9 250 kronor.

Bakgrund
Bris (Barnens rätt i samhället) region Väst har inkommit med ansökan om bidrag för 2017 med 10
kronor per barn, vilket för år 2017 beräknats till totalt 9 250 kronor för Gullspångs kommun.
Av ansökan framgår att Bris är ett skyddsnät för utsatta barn, eftersom barn och unga hör av sig
anonymt och kostnadsfritt. Bris stödverksamhet bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer.
Stödverksamheten erbjuder alla barn i Gullspång och Sverige kvalificerat och utökat stöd

Bilagor
- Ansökan om bidrag.pdf
- Ansökan bidrag Bris 2017.docx
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Kallelse
2016-09-13

Vård- och omsorgsnämnden

§ 17

Ansökan om bidrag Autism- och Aspergerföreningen VG
Skaraborg

KS 2016/567

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå ansökan om kommunalt bidrag till Autism- och
Aspergerföreningen Skaraborg

Bakgrund
Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg har ansökt om bidrag på 200 kronor per medlem i
Gullspångs kommun för sitt arbete med information., stöd och intressepolitiskt arbete i kommunen. I
Gullspång finns 11 medlemmar.

Bilagor
- Ansökan om kommunalt bidrag till Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg.pdf
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§ 18

Information Suicid

Kallelse
2016-09-13

KS 2015/88

Föredragande: Åsa Fröjendahl m fl
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§ 19

Kallelse
2016-09-13

Informationer

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden informeras om
Statistik EKB
Bengt Einarssons rapport
LSS-boendet

Bilagor
- Rapport Bengt Einarsson.docx
- Bilaga 1 Antal barn 20160829.docx
- Bilaga 2 Underlag för 2017.docx
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§ 20

Kallelse
2016-09-13

Diskussionsärenden

Förslag till beslut

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämndens diskussionsärenden 2016-09-13:
Beviljande av alkoholtillstånd, Maria Nilsson och Anders Ferrer från KAS medverkar kl 14.00-14.30
Frågor från revisorerna vid grundläggande granskning år 2016 (bilaga)
Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen 24 maj och 30 maj 2016 (bilaga)
Processkartan (bilaga)

Bilagor
- Brev till nämnder Grundläggande granskning 2016.pdf
- Processkarta VON.docx
- AMV resultatet inspektionen 24 o 30 maj 2016.pdf
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§ 21

Anmälningsärenden

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/1

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven av handlingar enligt bilageförteckningen.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden presenteras handlingar som inkommit eller skickats från nämnden enligt
bilageförteckningen.

Bilagor
- Begäran om att polisen ska hänvisa brottsoffer och dess närstående till Brottsofferjouren Norra
Skaraborg.pdf
- Information till politiker och tjänstemän från Autism & Asperger föreningen .pdf
- Information om det nystartade projektet om stöd och behandling för barn.pdf
- Det ga¨ller 1 av 5.pdf
- SKL metodstöd utveckling av sociala barn- och ungdomsvården.docx
- Beslut IVO tillsyn boendet Östergatan 23 i.pdf
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§ 22

Anmälan av delegationsbeslut

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/2
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§ 23

Delgivning: Domar

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/47

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden delges inkomna domar.

Bilagor
- Skaraborgs tingsrätt T 2087-16.pdf
- Förvaltningsrätten i Jönköping Mål 3388-15, 2016-08-16.pdf
- Förvaltningsrätten i Jönköping Mål 1722-16, 2016-08-23.pdf
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§ 24

Sekretess EKB

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/58
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§ 25

Sekretess IFO

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/57
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§ 26

Kallelse
2016-09-13

Har barnkonventionen och jämställdhet beaktats vid
besluten?

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden finner att barnkonventionen och jämställdhet har tagits i beaktande
under hela sammanträdet.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden lyfter frågan om barnkonventionen och jämställdhet har beaktats under
hela sammanträdet.
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§ 27

Kallelse och protokoll utan sekretessärenden

Kallelse
2016-09-13

KS 2016/1

Bakgrund
Punkten finns med för att möjliggöra läsaning av kallelse och protokoll utan sekretessärenden.
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