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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-02-17 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 25 Dnr 158  

Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Anita Ahlgren (L) justerar dagens 
protokoll.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att Anita Ahlgren (L) justerar dagens 
protokoll.  
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§ 26 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagordningen efter att punkten 
19 lagts till dagordningen.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen.  
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§ 27 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 28 Dnr 2019-00032 700 

Projekt Utveckling missbruksenheten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerad.   

Behandling på sammanträdet 
Lizethe Albertsson, socialsekreterare redogör för ärendet under sammanträdet.  

Bakgrund 
Efter en kartläggning över missbrukshandläggningen/behandling i  

Gullspångs kommun framkom det behov av ytterligare insatser.  

IFO sjösatte projekt ”Individbehandlare” i april 2019 som en del i 
hemmaplanslösningar, där det huvudsakliga syftet var att jobba 
klientnära,identifiera enskilda individers problematik samt stötta till förändring. 

Klienten beviljades insatsen av missbrukshandläggaren efter det att utredning visat 
att ytterligare insatser var nödvändiga för att komma tillrätta med klientens 
problem. IFO tilldelade projektet en tjänst på 50 % under tiden april- december 
2019.   

Totalt var 14 klienter inskrivna i projektet.  

 

Föredragande: Lizethe Albertsson 

 

    

Beslutsunderlag 
 Bilaga 1. Utvärderingen.  

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 29 Dnr 2020-00028 700 

Redovisning av brukarundersökning 2019 vuxen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerad.  

Behandling på sammanträdet 
Linn Karlsson, socialsekreterare redogör för ärendet under sammanträdet.  

Bakgrund 
Brukarundersökning på Individ- och familjeomsorgen Gullspång på samtliga 
enheter under perioden 190915-191031. Utifrån att antalet inkomna enkäter var 
färre än önskat gjordes bedömningen att slå ihop enkäter från vuxen- och 
barnenheten för att inte röja sekretessen.  

Genom att analysera svaren kan vi på IFO Gullspång förändra såväl bemötande 
som tillgänglighet för att möta klienters behov på ett bättre sätt. Enkäten 
skickades in till SKL för redovisning.  

 

Resultat  

Resultatet som framkom var att största delen av brukarna som besvarade enkäten 
(49 st) är nöjda med socialtjänsten i Gullspång. 163 personer erbjöds sammanlagt 
att besvara på enkäten.  

Frågorna som ställdes var följande: 

Vilket kön anser den svarande sig ha? 25 kvinnor och 24 män.  

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialtjänsten? 88 % svarade positivt.  

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen som du får av 
socialsekreteraren? 86 % svarade positivt.  

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? 80 % svarade positivt.  

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 
förändras? 76 % svarade positivt.  

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i 
kommunen? 61 % svarade positivt.  

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd som du får från 
socialtjänsten i kommunen? 80 % svarade positivt.  
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Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i 
kommunen? 69 % har svarat positivt.  

 

Föredragande: Linn Karlsson 

 

 

 

    

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Analys brukarundersökning  

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 30 Dnr 2020-00003  

Ekonomisk uppföljning VoN 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att  

revidera sina sparförslag att motsvara 5 procent för att nå en budget i balans, samt 

redovisa konsekvensbeskrivningar av föreslagna besparingar 

 

 

  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, Micha Riechman, controller, Markus 
Åsberg, enhetschef, Malin Karlsson, enhetschef, Eva Mårdberg, enhetschef, Jennie 
Lans, enhetschef redogör för ekonomiska uppföljning under sammanträdet.  

Bakgrund 
Vård och omsorgsverksamheten har under 2018 och 2019 redovisat stora negativa 
budgetavvikelser i bokslut. Det ekonomiska utfallet för 2019 slutade på - 16 197 
tkr. Mkr, se tabell nedan. 

Under ledning vård och omsorg finns personalkostnader, kostnader för två externa 
placeringar (ca. 3 mkr under 2019), elevhemskostnader, lokalhyror för 
Amnegården och Mogården, licenskostnader och färdtjänst. Genom 
sammanslagning av tjänster och neddragning av en chefstjänst har det av 
kommunstyrelsen ålagda sparkravet på 1 mkr genomförts. Dock har kostnaderna 
för placeringar, licenser och färdtjänst blivit dyrare än budgeterat.  

Äldreomsorgen visar det största underskottet med nästan 8 miljoner kronor. 
Jämfört med 2018 är det ca 1 miljon mindre, men samtidigt så utökades budgeten 
för äldreomsorg med 3 miljoner kronor. Det innebär att kostnaderna för 2019 inte 
har sjunkit under 2019. Av äldreomsorgens underskott står hemvården för drygt 5 
miljoner kronor. Kostnaderna beror delvis på volymökningar, inte så många fler 
brukare, men fler brukare med mer än 100 timmar insatser per månad. 

Då hemvårdens underskott legat på mellan 4 och 6 miljoner under flera år måste 
slutsatsen vara att underskottet i sin helhet inte enbart beror på ineffektivitet utan 
att hemvårdens budget är och har varit underfinansierad. 
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Mogårdens och Amnegårdens underskott uppgår till ca 2 mkr. Avseende särskilt 
boende så finns goda förutsättningar att nå budget i balans om bemanningen 
anpassas efter den personaltäthet som nämnden beslutat om och om 
sjukfrånvaron når en godtagbar nivå om ca 8%.  

LSS funktionshinder visar ett underskott som i huvudsak beror på brukare med 
personlig assistens där kommunen och inte Försäkringskassan står för 
kostnaderna. Kommunen har dessutom under de senaste åren inte tagit del av 
medel i det kommunala utjämningssystemet för LSS, utan fått betala. Detta kan 
exemplifieras: 2017 hade LSS ett överskott på ca 3,5 mkr och verksamheten har 
inte genomgått några större förändringar.  

Individ- och familjeomsorgens underskott har flera förklaringar. Dels har 
personalbudgeten överskridits med 1,4 mkr då riktade statsbidrag olyckligt räknats 
in i budget dubbelt. Dels har kostnaderna för placerade barn och unga ökat, vilket 
lett till ett underskott med drygt 2,6 mkr. Försörjningsstödet har inte ökat utan 
ligger på samma nivå som de två tidigare åren trots ett ökat antal sökande hushåll. 
Detta tyder på att även budgeten för försörjningsstöd är underfinansierad med ca  
500 tkr.  

Under 2019 har verksamheten tagit fram och genomfört olika besparingar som 
nämnden informerats och beslutat om.  

Kommunens revisorer genomförde i maj 2019 en granskning av vård- och 
omsorgsnämndens arbete med styrning och uppföljning där en av slutsatserna i 
rapporten var att nämndens åtgärder för att nå budget i balans inte varit 
tillräckliga. 

Förvaltningens analys tyder på att nämndens budget är underfinansierad, främst 
gällande kostnader för hemvård, försörjningsstöd, placeringskostnader samt att 
det saknas en buffert för att jämna ut ojämlikheter mellan åren gällande 
assistansersättningen och utjämningsbidragen. Då kommunens ekonomiska 
reserver inte längre kommer att kunna täcka motsvarande underskott nuvarande 
och kommande år så måste nämnden besluta om och genomföra genomgripande 
besparingar.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet kan komma att beröra barn och unga i det fall beslutade 
besparingsförslag innebär att insatser måste genomföras till en lägre kostnad eller 
avslås. 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga kommunens invånare som kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter oavsett kön, ålder eller etnicitet.              

Sammanfattande bedömning 
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Vård och omsorgsnämndens ekonomiska resultat för 2019 motsvarar ett 
underskott på drygt 16 mkr. En underfinansiering av nämndens verksamheter är 
en del av förklaringen samtidigt som de under året beslutade besparingarna inte 
gett tillräcklig effekt. För att klara budget i balans för 2020 måste förvaltningen 
omedelbart ta fram nya besparingsförslag.     

 

Beslutsunderlag 
Besparingsförslag 2019 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 839076



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-02-17 

 

Sid 13(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Dnr 2020-00027 700 

Framtidens Vårdinformationsmiljö- information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att avropa 
option 1 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avstå avrop av 
option 3. 

  

Behandling på sammanträdet 
Linda Hurtig Johansson, MAS redogör för ärendet på sammanträdet.  

Bakgrund 
I samband med att Västra Götalandsregionen (VGR) 2016 skulle inleda 
upphandling av system för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) så fick Västra 
Götalands kommuner möjlighet att teckna sig för tre optioner:  

Option 1 – informationsöverföring 

Option 2 – IT- stöd för elevhälsa 

Option 3 - IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård.   

Gullspångs kommun valde att teckna samtliga tre optioner.  

I november 2018 tecknade VGR avtal med företaget Cerner Sverige AB. Omkring 
1500 medarbetare från hälso- och sjukvården i VG har varit involverade i 
kravställning och utvärdering av lösningar. För att säkra att lösningen är anpassad 
till kommunala behov har cirka 200 medarbetare från kommunerna i länet 
deltagit.  

IT-stödet måste nu anpassas till gemensamma processer och arbetssätt, termer 
och begrepp i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Detta kommer att ske med 
början 2020.  I det arbetet involveras berörda yrkesgrupper inom hälso- och 
sjukvården i VGR, elevhälsa, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.  

Visionen är en informationsmiljö där hälso- och sjukvårdsinformation är tillgänglig 
för den som behöver den när de behöver den, till exempel vid vårdövergångar, in- 
och utskrivning i slutenvård, samordnad individuell planering och vid överlämning 
från barnhälsovården till elevhälsan.  
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Driftstart för Gullspångs kommun är planerad till sista kvartalet 2022. Man räknar 
med att den nya informationsmiljön och systemet Millennium ska vara infört i hela 
Västra Götaland 2023.  

 

Gullspångs kommun erbjuds nu att avropa sina optioner och avtalen ska tecknas 
innan den 30 april 2020. Avtalsperioden är 10 år med möjlighet till förlängning 4 
år. 

Beskrivning av Millennium/Option1, samverkansavtal och drift och 
förvaltningsavtal 

Option 1 handlar om informationsutbyte mellan vårdgivare. Option 1 omfattar 
funktioner som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer, göra det enklare 
för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga samt bidra till att 
effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer. Samtliga 
kommuner i Västra Götalandsregionen kan avropa Option 1. Majoritetsbeslut 
leder till att option 1 ersätter SAMSA, det nuvarande IT-verktyget för samordnad 
vård- och omsorgsplanering. 

Med systemet blir patientendelaktig i sin egen vård, hälsa och omsorg genom 
tillgång bland annat till sin journaldokumentation, aktuell läkemedelslista, 
diagnoser, laboratorieresultat, den individuella planen och sina bokade besök.  
Vidare har patienten möjlighet att boka besök till mottagningar, fylla i formulär 
och självskattningar, skicka/ta emot meddelande, ta del av utskrivningsinformation 
och få instruktioner som påverkar sin hälsa.  

Medarbetarnas arbete förenklas genom att de kan kommunicera med invånare via 
patientportal, se kontaktuppgifter, få en samlad information (diagnoser, 
hälsoproblem, gjorda bedömningar), se aktuella läkemedelsordinationer, och 
gemensam läkemedelslista, en elektronisk hantering av vårdbegäran och dess 
översikt, tillgång till journaldokumentation skapad av andra användare (tex. besök 
på akuten eller anteckningar från slutenvården), beslutsstöd som vägledning vid 
planering av den enskilde, stöd för in- och utskrivning slutenvården 
(meddelandecenter, checklistor), information om den individuella planen, tillgång 
till information på olika sätt via Option 3 eller via uthopp från andra system 
motsvarande tekniken för Nationell patientöversikt, (NPÖ).  

Verksamheten kan följas upp genom samarbete mellan vårdgivargränserna, se 
antal betaldagar och dess orsaker, följa upp och analysera återinskrivningar, följa 
upp installationen och användningen av Millennium. Se hur process- och 
beslutsstöd efterföljs och hur rekommendationer genererats, följts eller avvikits 
för att successivt förbättra och höja kvaliteten. 

 

Samverkansavtal 
Det finns ett stort antal beroenden beträffande Millennium mellan å ena sidan 
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VGR och kommunerna i Västra Götaland (VGRK) och å andra sidan VGR och VGRK 
gentemot Cerner. För detta krävs en kraftfull och omfattande modell för 
samverkan mellan de olika parterna. Likaså behövs en samverkan under 
implementationen så att den kan genomföras på ett effektivt och framgångsrikt 
sätt. Samverkansavtalet reglerar former för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR och VGRK i förhållandet med Cerner. 

Avtal för drift- och support ”Millenniumtjänsten” 

Millenniumtjänsten utgår från VGR:s driftmiljö. Avtal tecknas mellan VGR och 
respektive kommun rörande andra linjens-support, utbildning, förvaltning, 
tekniska förutsättningar, underhåll och drift, informationssäkerhet och 
tilläggstjänster. 

Kostnadsberäkning 
Vissa kostnader är fasta andra är estimerade. En del är av engångskaraktär och 
andra är löpande årligen kopplat till antal användare. Beräkningen grundar sig på 
antal användare av dagens SAMSA. På grund av att det inte är klargjort vilken typ 
av fjärråtkomst som ska leverera option 1 till kommunerna kan inte VGR tala om 
vilken faktisk kostnad det blir gällande förvaltning, drift och support. Beräkningen 
är gjord utifrån det dyrare alternativet av leverans. 

Avtal  
Avrop option 1 ska tecknas med Cerner, tecknas senast 2020-04-30. 
Implementeringskostnad, estimerad till 18 876 kronor, konsulttjänster vid 
införandet, betalas löpande månaden efter utförda tjänster, 858 kronor per utförd 
arbetstimme.  

Licensavgift, engångskostnad, 13 685 kronor, betalas vid avtalstecknandet. 

Supportkostnad, 2 724 kronor per år, betalas efter driftstart kvartal fyra 2022. 

Avtal Samverkansavtal med VGR, tecknas senast 2020-04-30. Kostnadsfritt. 
Avtal Förvaltning, drift och support med VGR, tecknas innan driftstart. Kostnaden, 
ännu oklar, beräknas bli mellan 3985 kronor och 1641 kronor per användare och 
år, betalas löpande från driftstart Q4 2022. 

Den årliga kostnaden för befintligt system (SAMSA) är för närvarande 29 000 
kronor.  

Stimulansmedel finns avsatta för option 1. Skaraborgs Kommunalförbund har 
fördelat dessa och Gullspångs kommun har för ändamålet erhållit 45 564 kr.   

Nyttoanalys 
Antagna nyttor i förhållande till dagens arbetssätt/system såsom frigjord arbetstid, 
tidsvinst vid ny-inskrivningar, minskat antal avvikelser och bättre 
tidsbokningssystem  beräknas till 126 876 kronor per år. 
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Tidsplan 
Avtal tecknas senast 2020-04-30. FVM rullas ut i Västra Götaland under tre år med 
start 2021 i södra området. Gullspång tillhör östra området och beräknas starta 
kvartal fyra 2022. 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga kommuninvånare som kommer i kontakt med hälso- och 
sjukvården oavsett ålder, kön eller etnicitet.              

Sammanfattande bedömning 

Option 1 kommer med fler funktioner som inte finns i dagens SAMSA, till exempel 
koppling till barnhälsovård, läkemedelslista, funktionalitet för brukare/patient, 
hantering av samordnad individuell plan (SIP) mm. Detta ses som betydelsefullt i 
samverkan med andra vårdgivare.  Option 1 kommer genom majoritetsbeslut (om 
25 av 49 kommuner avropar option 1) ersätta det nuvarande systemet för vård- 
och omsorgsplanering, SAMSA. Nyttan med Option 1 påvisar att man på kort tid 
inhämtar förknippade kostnader.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse option 1 

Tjänsteskrivelse option 3 

Avrop kommunal Option Gullspångs kommun, 190612 (pdf) 

Brev FVM avrop kommunala optioner, komplettering, 190814 (pdf) 

Bilaga 1 Information från FVM inför avrop av kommunala optioner, 191213 (pdf) 

Brev om erbjudande FVM avrop kommunala optioner, 190612 (pdf) 

Samverkansavtal 2019-06-12 Gullspångs kommun, 190612 (pdf) 

Västkom brev till kommunerna, 190613 (pdf) 

FVM Information från Västkom, 191213 (pdf) 

Drift- och förvaltningsavtal, Millenniumtjänsten (VGR) - första version, 190814 
(pdf) 

Analys Option 1 Gullspång (xlsx) 

Kostnadsuträkning kommun (xlsx) 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelse 
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§ 32 Dnr 2019-00057 739 

Äldreomsorgsplan  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för ärendet på sammanträdet.  

Bakgrund 
Under 2018 fattade Vård och omsorgsnämnden beslut att Gullspångs kommuns 
äldreomsorgsplan 2013-2017 ska gälla fram till att en ny plan, genom revideringar, 
kan antas.  

Inom vård och omsorgsverksamheten arbetar en arbetsgrupp ledd av enhetschef 
Susanne Ljungberg med revidering av kommunens äldreomsorgsplan. På 
nämndens sammanträde i juni 2019 presenterade enhetschef Susanne Ljungberg  
arbetat ett underlag med statistik utifrån befolkningsprognos och  behov av olika 
typer av boenden för äldre. I dagsläget finns ett arbetsmaterial och ett underlag 
för diskussion. Det kommunala pensionärsrådet har tillsammans med 
representanter från sina organisationer och medarbetare deltagit i en work-shop i 
september 2019 och därigenom bidragit i processen.  

Vård och omsorgsnämndens ledamöter har tagit del av arbetsmaterialet i syfte att 
kunna diskutera planen i sina partigrupper. 

Arbetsgruppen har haft två möten under 2020 där ett förslag till ny struktur 
diskuterats fram samt en arbetsfördelning. 

Under mars månad kommer materialet att kommuniceras med medarbetarna 
inom enheterna för äldreomsorg samt hälsa och bistånd.  

Kommunens äldreomsorgsplan är och kommer vara ett viktigt 
inriktningsdokument för såväl politik som verksamhet därför är det av vikt att 
arbetsprocessen inte forceras fram.  

Bifogad kommunikationsplan kan komma att revideras.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell i detta ärende då beslutet inte berör barn och ungdomar. 

Jämställdhetsanalys 
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Ärendet gäller både kvinnor och män i åldern 65 år och äldre. Det är viktigt att 
samhällets beslut gällande insatser för äldre tillgodoser både kvinnors och mäns 
behov av vård, omsorg och möjligheter till meningsfulla aktiviteter.  

      

    

Beslutsunderlag 
Kommunikationsplan 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 33 Dnr 2020-00002 700 

Vård- och omsorgschefen informerar 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden anser sig informerad.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för ärendet under sammanträdet.  

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen informerar om följande: 

Rekrytering av chef till Individ och familjeomsorgen.  

IFO-chef Eva Mårdberg har lämnat in sin avskedsansökan och kommer att arbeta 
sin sista dag den 28 februari. Rekrytering av en ny chef har påbörjats. Annonsering 
pågår fram till den 23 februari och intervjuer kommer genomföras den 2 mars. 
Fram till att en ny chef är på plats kommer vård och omsorgschefen att ansvara för 
IFO. 

 

Uppdrag särskilt boende. 

Riksbyggens styrelse har gett ett uppdrag till Riksbyggen att tillsammans med 
verksamheten ta fram en plan för iordningsställande av lokaler på Amnegården för 
ett nytt särskilt boende i samband med att Solbacka flyttar till sina nya lokaler. En 
arbetsgrupp där vård och omsorgschef, enhetschef för säbo och verksamhetens 
controller ingår tillsammans med representanter har bildats och ett första möte 
har genomförts och nästa möte är planerat i februari. 
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Verksamhetsutveckling  

Inköpsgrupp/Daglig sysselsättning, se bilaga. 

Att utveckla ett samarbete över gränserna. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende som är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende som är information.              

    

Beslutsunderlag 
Inköpsgrupp info 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 34 Dnr 2020-00019 763 

Delgivning Arbetsmiljöverket  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerad.  

Bakgrund 
Under december månad 2019 utsattes en medarbetare inom IFO för allvarliga hot. 
Hoten var en följd av det avslagsbeslut på ekonomiskt bistånd som medarbetaren 
meddelat klienten. 

Vi har inom IFO under 2019 arbetat med och utifrån en handlingsplan (bilaga 1) för 
den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Huvudskyddsombud för Vision, skyddsombud för SSR samt medarbetare har 
deltagit i hela arbetsprocessen. 

En del i detta arbete är en utbildning i ”Hot och våld” som genomfördes i januari 
2020 (bilaga 2). 

En annan del är utarbetande av en lokal rutin mot ”Hot och våld” som har 
utarbetats under januari 2020 och samverkats på APT och FAS under februari 
månad 2020 (bilaga 3). 

I handlingsplanen, OSA-enkät svar samt den nyligen genomförda risk- och 
konsekvensanalysen (bilaga 4) som genomförts inom IFO kan man utläsa att 
ytterligare åtgärder behöver vidtas. Arbetet kommer nu fortsätta utifrån dessa  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av Eva Mårdberg 

Tillsynsmeddelande 

Brev 

Handlingsplan arbetsmiljö IFO 2019 

Utbildning 2020-01-14 

Hot- och våldsrutin 

Riskbedömning IFO 
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Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 35 Dnr 2020-00021 700 

Delgivning Beslut från IVO efter tillsyn av tillstånd 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om beslut från IVO gällande tillsyn av 
Gullspångs kommuns kontroll och användning av tillståndspliktig 
konsultverksamhet.  

Beslutsunderlag 
Beslut från IVO gällande tillsyn.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 36 Dnr 2020-00015 999 

Delegationsbeslut  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om anställningsbeslut i december till januari.  

Beslutsunderlag 
Visstidsanställning december månad 

Anställningsavtal till nämnd dec-jan 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 37 Dnr 2020-00007 999 

Delgivning FAS protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om januaris FAS protokoll 

Beslutsunderlag 
Protokoll från FAS vård och omsorg 20200114 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 38 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om Nationella Yrkesresor samt inbjudan till 
konferens för förtroendevalda.  

Beslutsunderlag 
Nationella Yrkesresor 

Inbjudankonferens: Fördjupa demokratin, fördjupa protesten 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 39 Dnr 2020-00029 999 

Delgivning Cirkulär SKR 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om två meddelanden från SKR.  

Beslutsunderlag 
Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse 

Meddelande (4/2020) från SKR:s styrelsen 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 40 Dnr 2020-00009 999 

Delgivning sjukskrivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om sjukstatistiken för 2019.  

Beslutsunderlag 
Redovisning sjukfrånvaro till VON februari 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 41 Dnr 2019-00033 700 

Dom för delgivning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om en st. dom 

Beslutsunderlag 
Dom mål nr 3823-19 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 42 Dnr 2019-00042 002 

Delgivning av delegationsbeslut, ej sekretess 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig delgiven.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges beslut om anställningar för oktober till 
november 2019.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslutblankett Tillsvidareanställning nov -19 

Delegationsbeslutblankett Tillsvidareanställning okt -19 

Delegationsbeslutblankett Visstidsanställning nov -19 

Delegationsbeslutblankett Visstidsanställning okt -19 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 43 Dnr 2020-00032 700 

Ansökan om försäljning av tobak Bröderna Johanssons Bilservice  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar Bröderna Johanssons Bilservice AB, 
organisationsnummer 556772-0403, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) för detaljhandel 
på Bröderna Johanssons Bilservice på Storgatan 10 i Gullspång.  

Bakgrund 
Se bilaga.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse för beslut gällande tobaksförsäljning 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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