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Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(44) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 9 december 2019 kl 11:00-14:55 Paragrafer §§ 227-254 

Plats: Nya Skagern, Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Karin Ahrle 
Sekreterare 

  
Justeras 
 
 
 

  

Anita Ahlgren (L) 
 
 
Beslutande Mikael Ericksson (RV), Ordförande 

Monika Hall Fornander (S), 1:e vice ordförande 
Maritha Hagström (C) 
Anders Andersson (M), 2:e vice ordförande 
227-240 §§ 
Anita Ahlgren (L) 

 

   

   

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef, 227-
249 §§ 
Eva Mårdberg, enhetschef IFO, 227-249 §§ 
Micha Rieckman, controller, 234-238 §§ 
Ida Wiik, 1:e socialsekreterare Vuxen, 227-230 
§§ 
Lizethe Albertsson, socialsekreterare, 227-230 
§§ 
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Elisabeth Nord, 1:e socialsekreterare Barn, 
227-230 §§ 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-12-09 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 227 Dnr 158  

Val av justerare 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Anita Ahlgren (L) justerar dagens 
protokoll.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 228 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagordningen efter beslut om 
att punkterna 27 och 28 utgår.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 229 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  

Bakgrund 
 Anmälan om ev. jäv     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 230 Dnr 2019-00032 700 

Projekt Utveckling missbruksenheten 

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

Behandling på sammanträdet 
Lizethe Albertsson, socialsekreterare och Ida Wiik, 1:e socialsekreterare redogör 
för ärendet.  

Bakgrund 
Under 2018/19 gjorde IFO en kartläggning över 
missbrukshandläggning/behandling i Gullspångs kommun. Det som framkom var 
att det tycktes saknas något mellan utredningssamtal och beviljad insats, klienter 
föll bort innan uppstart på Beroendecentrum eller fullföljde aldrig behandlingen. 
Anledning tycktes vara olika men de klienter som tillfrågades så uppgavs det att till 
stor del handlade om bussförbindelser, ekonomi, lång tid till uppstart, psykisk 
ohälsa och avtagande motivation. 

Man sjösatte projekt ”Individbehandlare” i april 2019 som en del i 
hemmaplanslösningar, där det huvudsakliga syftet var att jobba klientnära, 
identifiera enskilda individers problematik och stötta till förändring. Klienten 
beviljades insatsen av missbruksbehandlaren. 

” Att möta klienterna ”hemma” och motivera och stötta dem att starta igång och 
fullfölja sin behandling, oavsett om det handlar om öppenvård, institutionsvård 
eller behandling/utredning inom sjukvården/psykiatrin. Det kan även handla om 
stöttning för klienter att komma ut i arbete/praktik. Det rör sig främst om 
personer utan psykiatrisk diagnos, men som i dagsläget har missbruksproblematik 
och/eller andra sociala problem. Syftet är inte att ersätta redan befintliga tjänster 
som tillhandahåller denna service så som personligt ombud, Case manager, 
enskilda samtal på öppenvården, kontaktpersoner etc. Vår tanke är att det är ett 
komplement till ovanstående, som i dagsläget inte utförs av någon annan 
verksamhet.  

Ett annat syfte med projektet är att tidigt fånga upp och möta klienter med 
allvarliga missbruksproblem för att på sikt undvika tvångsåtgärder så som Lagen 
om vård av missbrukare (LVM).  
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Ytterligare ett syfte är att stötta dem som är bostadslösa. Hur skulle vi kunna 
stötta dessa klienter och finna lösningar på deras boendesituation. Det är sällan 
det endast rör sig om bara bostadslöshet. 

Slutligen, det sista syftet, är att ha tid och möjlighet att kunna genomföra en 
rättssäker dokumentation och handläggning.” 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Lizethe Albertsson 

- TS och projektplan utveckling missbruksenheten 

Beslutet ska skickas till 
Lizethe Albertsson 
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§ 231 Dnr 2019-00100 750 

Redovisning till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens redovisning som sin 
egen.  

Behandling på sammanträdet 
Eva Mårdberg, enhetschef IFO samt Ida Wiik, 1:e socialsekreterare redogör för 
ärendet.  

Bakgrund 
2019-10-24 inkom beslut från Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) utifrån ett 
tillsynsärende gällande handläggning. Beslutet bestod av en begäran med stöd av 
13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001: 453), SoL, att nämnden ska redovisa sin 
inställning till de brister som IVO konstaterat. Redovisningen ska även innehålla de 
åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta 
med bristerna. Redovisningen ska avslutas med uppgift om när åtgärderna 
genomfördes eller kommer att genomföras. 

Nämnden har tagit fram en plan för förbättringsarbete utifrån de punkter som IVO 
påtalar att nämnden brustit i, dvs.: 

• Nämnden inte tagit emot den enskildes ansökningar, inlett utredning och fattat 
överklagbara beslut 

• Nämnden brustit i sin hantering av inkomna uppgifter om pågående missbruk,  

• Nämnden kan se att det har funnits brister i handläggning, 

• Nämnden bör se över om ledningssystemet och det systematiska 
förbättringsarbetet är ändamålsenligt utformat 

• Nämnden bör säkerställa personalens kompetens om skyldighet att rapportera 
missförhållanden 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Eva Mårdberg 

- Beslut från IVO 

- Missiv 

- Redovisning till IVO IFO 2019-12-02 
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Beslutet ska skickas till 
IVO 
Katarina Widell 
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§ 232 Dnr 2019-00113 700 

Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta det nya tillägget i riktlinjerna för 
handläggning i ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen.  

Behandling på sammanträdet 
Ida Wiik, 1:e socialsekreterare redogör för ärendet.  

Bakgrund 
Uppdaterade riktlinjer utifrån tillsynsärende från IVO.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Ida Wiik 

- RIKTLINJE för ekonomiskt bistånd 

Beslutet ska skickas till 
IVO 
Ida Wiik 
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§ 233 Dnr 2019-00112 700 

Riktlinjer för Missbruk/beroendeproblematik 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta de nya riktlinjerna för vuxna med  
missbruk- och beroendeproblematik inom individ- och familjeomsorgen 2019 

Behandling på sammanträdet 
Ida Wiik, 1:e socialsekreterare redogör för ärendet.  

Bakgrund 
Riktlinjer tas fram för vuxna missbruk- och beroendeproblematik utifrån 
tillsynsärende från IVO.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Ida Wiik 

- Riktlinjer för vuxna med missbruk 

Beslutet ska skickas till 
IVO 
Ida Wiik 
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§ 234 Dnr 2019-00036 049 

Ekonomisk uppföljning VoN 2019 

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

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, Eva Mårdberg, enhetschef IFO samt Ida 
Wiik, 1:e socialsekreterare vuxen, Elisabeth Nord, 1:e socialsekreterare barn och 
Micha Rieckman, controller deltar för att redogöra för den rådande situationen.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamheternas ekonomiska 
utfall.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Tjänsteskrivelse skriven av Ida Wiik 

- Insatser ekonomiskt bistånd 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 235 Dnr 2019-00109 700 

Detaljbudget 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
detaljbudget med undantaget på besparingsförslaget gällande fotvården på 
180 000 kr och finner att verksamheten återkommer med förslag på andra 
åtgärder som genererar besparing för motsvarande summa. 

 

Anders Andersson (M) reserverar sig mot beslutet och yrkar på att verksamhetens 
förslag på detaljbudget ska antas i sin helhet.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef och Micha Rieckman, controller redogör 
för ärendet 

 

Anders Andersson (M) yrkar enligt upprättat förslag till detaljbudget. 

 

Ordförande Mikael Ericksson (RV) yrkar att besparingsförslaget gällande fotvården 
på 180 000 kr ska tas bort från detaljbudget och att verksamheten återkommer 
med förslag på andra åtgärder som genererar besparing för motsvarande summa. 

 

Ordförande Mikael Ericksson (RV) tar upp Anders Anderssons (M) yrkande och sitt 
eget yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael 
Erickssons förslag.  

 

 

Bakgrund 
Den 28 oktober 2019 beslutade Kommunfullmäktige om budget för 2020. 

 

För vård- och omsorgsnämnden innebär beslutet att budgetramen blir densamma 
som för 2019, det vill säga 122 279 tkr. 
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För 2019 prognostiserar nämnden ett mycket stort ekonomiskt underskott. De 
besparingsåtgärder som vidtagits under året har inte gett resultat.  

 

Förvaltningens chefer är införstådda med att den negativa trenden måste brytas 
under 2020. Förvaltningens förslag till detaljbudget innebär bland annat att : 

• kostnader för verksamhetssystem och licenser har budgeterats, 

• kostnader för färdtjänst har beräknats högre än utfallet 2019 

kostnader för externa placeringar inom särskilt boende och elevhem inom 
funktionshinder har budgeterats, 

• kostnader för löneökningar har budgeterats, 

• personalkostnaderna för hemvård och särskilt boende har beräknats utifrån 
nämndens beslut om effektivitetsmål och bemanningstäthet vilket kommer 
innebära neddragningar för att få en budget i balans, 

• personalkostnaderna för Individ- och familjeomsorgen måste anpassas till 
budget i balans vilket kan innebära neddragningar 

 

Initialt kommer verksamheten att prognostisera ett negativt utfall och 
detaljbudgeten kan komma att behöva revideras.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Detaljbudget 2020 vård- och omsorg 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
Micha Rieckman 
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§ 236 Dnr 2019-00015 040 

Besparingsåtgärder 2019. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att inte längre erbjuda hemleverans av matlådor till personer 
som inte har ett biståndsbedömt beslut.  

 

 

 

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

Bakgrund 
Personer över 67 år erbjuds sedan hösten 2007 servering av lunch på kommunens 
skolor under ordinarie skolverksamhet och på Mogårdens äldreboende samt  
Amnegårdens matsal. Dessutom kan personer över 67 år beställa matlådor utan 
biståndsbeslut. Det innebär att det idag inte finns några biståndsbedömda beslut 
om matlådor.  Matlådorna levereras av kosten och distribueras ut av hemvårdens 
personal såväl Gullspång och Hova området.  

 

I mars 2015 övergick kall matlåda till varm matlåda. Syftet var öka kvaliteten för 
kunden. Konsekvenser av detta blev att beställningarna ökade med 170 procent 
och att matlådorna nu distribuerades ut varje dag istället för en gång per vecka.   

Under 2018 levererades det ca 14 500 varma matlådor till kund och brukare via 
hemvården vilket innebär ca 40 matlådor per dag.  

 

Priset för en matlåda 2019 är 60 kronor enligt Kommunfullmäktiges beslutade 
taxa. Detta ska motsvara täckning för kostverksamhetens kostnader för 
engångsmaterial samt råvarukostnader, men täcker inte personalkostnaderna. Det 
innebär att kostverksamheten idag gör ett finansiellt underskott avseende 
matlådor. Underskottet beräknas för 2019 uppgår till 150 tkr.  
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Hemvården får inte någon del av intäkterna för utkörning av matlåda. Tidigare har 
en leverensavgift tillkommit månadsvis men den togs bort 2015/2016 då den 
skulle ingå i kostnaden för matlådan. 

 

Hemvårdens kostnader för personal, fordon och drivmedel uppgår ca till 500 00 
per år enligt kostnadsanalys, se bilaga.  

 

70 procent av matlådorna distribueras till brukare i samband med besök för annan 
beviljad biståndsinsats, men innebär trots det en ökad kostnad för hemvården då 
matlådor ska hämtas på Amnegården/Mogården och planeras in i systemen. 
Denna kostnad beräknas till 50 tkr.  

 

Kostnaderna för hemleverans till kunder utan biståndsbeslut beräknas till 150 tkr 
per år.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Katarina Widell 
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§ 237 Dnr 2019-00087 346 

Taxor och avgifter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förslår att Kommunfullmäktige antar taxa avseende 
tillsyn av försäljning av läkemedel.  

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun har haft ett avtal med Lidköpings kommuns Social och 
arbetsmarknad avdelning ”Tillståndsenhet i samverkan (TIS)” gällande 
kommungemensam alkoholhandläggning.  

I juni 2019 sade TIS upp samtliga avtal med de kommuner som tidigare haft avtal 
med TIS i syfte att teckna nya samverkansavtal där såväl handläggning av alkohol 
och tobak samt tillsyn av försäljning av läkemedel ingår.  

Den 19 september inom ett erbjudande om förnyat ”samverkansavtal  om 
gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten i 
Samverkan”, se bilaga. 

Avtalet gäller under förutsättning att samtliga taxor i bilagan ”Ansöknings- och 
tillsynsavgifter” antas i kommunfullmäktige i respektive kommun.  

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta taxor för alkohol och tobak. För 
att avtalet med TIS ska vara fullständigt behöver fullmäktige komplettera med 
beslut avseende taxa för tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel.  

Taxa för tillsyn av läkemedel tilluppgår till 1500 kronor per år. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Samverkansavtal TIS 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
TIS 
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§ 238 Dnr 2019-00071 700 

Verksamhetsmål 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta måldokumentet för sin verksamhet 
2020. 

 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till mål för nämndens verksamhet 2020 med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges antagna mål.  

Förvaltningen presenterade ett förslag för nämnden som diskuterades på 
sammanträdet den 7 november. Förslaget har därefter omarbetats till ett 
måldokument, enligt bilaga. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av skriven av Katarina Widell 

- Vård- och omsorgsnämndens mål för 2020 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
Micha Rieckman 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-09 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 239 Dnr 2019-00070 700 

Internkontroll 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta interkontrollplan för 2020.  

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

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap 7§ är politikens uppdrag att se till att de uppdrag 
som nämnden ansvarar för genomförs på det sätt som det är tänkt och att det sker 
med tillräcklig intern kontroll. Lagstiftning och andra riktlinjer som gäller för 
verksamheten ska följas.  

 

Tjänstemännen inom vård- och omsorgsverksamheten har gjort ett förslag till 
internkontrollplan för 2020 som verksamhetschefen informerade om på nämndens 
sammanträde i november.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Internkontroll helår 2020 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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§ 240 Dnr 2019-00110  

Ansökan om tobaksförsäljning Lisas krog och butik 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Elisabeth Petterssons Krog & 
Bensin AB, organisationsnummer 556715-3845, stadigvarande försäljningstillstånd 
enligt 5 kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) för 
detaljhandel på Lisas Krog & Butik på Örebrovägen 8 i Hova, Gullspång.  

Bakgrund 
Ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandel från Elisabeth Petterssons Krog & 
Bensin AB, organisationsnummer 556715-3845, har gjorts avseende Lisas Krog & 
Butik på Örebrovägen 8 i Hova, Gullspång.  

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse skriven av Richard Brolin 

Beslutet ska skickas till 
TIS 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 806308



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-09 

 

Sid 24(44) 
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§ 241 Dnr 2019-00104 700 

Remiss Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgschefen i uppdrag att i 
samverkan med verksamhet för skola och kultur och folkhälsostrateg ta fram ett 
förslag om svar på remiss, till Skaraborgs kommunalförbund.  

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

Bakgrund 

En remiss gällande länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland för 
suicidprevention, hor inkommit till kommunen. Inom ramen för 
länsgemensam Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns två mål 
om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det 
andra avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras 
delregionalt och lokalt. Inom ramen för handlingsplanen pekas dock några 
länsgemensamma aktiviteter ut. En av dessa handlar om att ta fram en 
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Styrgrupp psykisk hälsa 
tog fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- och 
sjukvårdsdirektör, VGR och Thomas Jungbeck, direktör, VästKom ställde sig 
bakom i januari 2018.  
   

Beslutsunderlag 
Missiv 
Handlingsplan 
E-postmeddelande   

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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§ 242 Dnr 2019-00084 700 

Utdelning av Stiftelser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om 
att ingen utdelning görs från Kristina Jansson f Granaths stiftelse, Gustav Janssons 
stiftelse, Augusta Lövgrens stiftelse och Hulda och Albin Karlssons stiftelse.  

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

Bakgrund 
Kommunen förvaltar ett flertal stiftelser och fonder vars avkastning årligen ska 
delas ut. Flera av stiftelserna har ett så lågt kapital att ingen utdelning kan göras.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Berith Gustavsson och Iwa Johansson  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 243 Dnr 2019-00108 700 

Svar på motion om Tiggeriförbud 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen.  

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

Bakgrund 
Sverigedemokraterna (SD) i Gullspångs kommun inkom den 26 november 2018 
med en motion ställd till Kommunfullmäktige. Motionen har därefter remitterats 
till Vård- och omsorgsnämnden för beredning. 

 

I motionen föreslår SD Kommunfullmäktige: 

Att beslut och införa förbud mot offentligt tiggeri i centrala Gullspång och Hova. 

 

Att förbudet inte skall omfatta personer som lånar pengar av bekanta, barn och 
ungdomar som samlar pengar till skolresor eller personer som sökt tillstånd hos 
kommunen för att ägan sig åt insamling av pengar till välgörande ändamål 

 

Att förbudet skrivs in i kommunens ordningsstadga. 

 

Av motionen, se bilaga 1, framgår sammanfattningsvis: 

Det finns personer som tigger utanför affärer i centrala Gullspång och Hova. 
Personerna har en närgånget beteende verbalt. ”Hej Hej, Hej då” som kan 
upplevas störande. Motionen påtalar att det inte kan uteslutas att 
närgångenheten kan leda till fysisk kontakt, framför allt mot rörelsehindrade som 
inte har förmåga att vaka över sin integritet.  

 

I skrivelsen framförs att personer som tigger ofta hör till kringresande sällskap som 
”livnär sig gott på verksamheten, motsatsen borde innebära att dessa personer 
söker reguljärt arbete vilket i dess förlängning innebär skatteintäkter för stat och 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

kommun, inte som nu, enbart utgifter i form av vård och samhällsansvar för dessa 
individer.” 

 

I skrivelsen hänvisas till att andra kommuner som infört förbud mot tiggeri på 
offentlig plats, bl.a. Sala kommun.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Motion om att införa förbud om offentligt tiggeri 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 244 Dnr 2019-00105 006 

Sammanträdesdagar 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar år 2020 
från kl. 8.30, Lokal: Nya Skagern om inget annat anges: 

 

20 januari 

17 februari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

10 augusti 

31 augusti 

28 september 

26 oktober 

16 november 

14 december 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande dagar till beredning år 2020 från 
kl. 8.30, Lokal: Nya Skagern om inget annat anges. 

 

7 januari OBS! klockan 13:00 

3 februari 

16 mars 

14 april 

11 maj 

1 juni 

3 augusti 

17 augusti 
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14 september 

12 oktober 

2 november 

30 nov 

 

 

 

  

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

Bakgrund 
Ett förslag på sammanträdesdagar samt datum inför 2020 för beredning för Vård- 
och omsorgsnämnden, har upprättats. Planeringen har skett i enighet med 
fastställda datumen för KSAU så att beslutsprocessen kan beaktas. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet kommer inte direkt att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden 
med anledning av ordförandebeslut kan tas emellan sammanträdena om behov 
skulle uppstå samt möjlighet till sammankallande av extra nämnd också finns. 

Jämställdhetsanalys 

Jämställdhetsanalys har beaktats. 

              

Sammanfattande bedömning 

Bedömningen är att sammanträdesdagar för kommande år beslutas i december, 
enligt årshjulet.    

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Beslut 201900424 –KS §§ 259 
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Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
Vård- och omsorgsnämnden 
Enhetschefer 
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§ 245 Dnr 2019-00016 700 

Utveckling av samverkan mellan socialtjänsten och VISA 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen och cheferna för 
IFO och socialpsykiatrin i uppdrag att arbeta vidare 2020 med återrapportering 
efter ett halvår utifrån de slutsatser som utredningen visar på. Det innebär att ta 
fram en handlingsplan och strategi för det gemensamma arbetet i samverkan med 
verksamheternas medarbetare. Vård och omsorgsnämnden föreslår 
Kommunstyrelsen att anta samma beslut avseende uppdraget för 
verksamhetschef inom VISA.  

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

Bakgrund 
Den 25 april 2016 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en verksamhet för 
integration, studier och arbete. För att optimera samverkan så att den enskilda 
individen får störst nytta av samhällets insatser läggs Lärcentrum, AME och 
flyktingmottagningen samman i en ny verksamhet med gemensam 
verksamhetschef/rektor. Verksamheten fick i uppdrag att utifrån ett 
målgruppsfokus optimera samverkan så att den enskilda individen får störst nytta 
av samhällets insatser och når sitt mål. Till grund för beslutet låg en 
tjänsteskrivelse från kommunchef Elisabeth Olsson. 

 

Den ursprungliga idén med VISA och individen i centrum har inte realiserats fullt 
ut. Arbetsuppgifter som skulle föras över från IFO till VISA har inte genomförts som 
det var tänkt. Oklarheter i organisationen orsakar även frustration hos 
medarbetarna i båda verksamheterna.  

 

Verksamhetscheferna för VISA och Vård- och omsorg har vid ett par tillfällen under 
2018 och 2019 träffats för att diskutera samverkan och fördelning mellan IFO och 
VISA och konstaterar att det har och finns oklarheter gällande organisation och 
ansvar mellan verksamheterna. 

 

Vård och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen har under hösten 2019 gett 
verksamhetscheferna för VISA och Vård- och omsorg i uppdrag att göra en 
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uppföljande utredning och analys av hur samverkan fungerat samt komma med 
förslag till förändringar och förtydliganden. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
Mikael Fransson 
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§ 246 Dnr 2019-00111 700 

Vårdbiträdestjänster 

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

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

Bakgrund 
Personalutskottet behandlade frågan om vårdbiträdetjänster första gången den 25 
januari 2018. Detta mot kommunens krav att bara anställa undersköterskor. I en 
avsiktsförklaring mellan Svenska kommunalarbetarförbundet om 
kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård så har man öppnat upp 
för möjligheten att inrätta vårdbiträdestjänster. Av avsiktsförklaringen framgår: 

 

”Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren, och efterfrågan 
se inte ut att minska. De kommande tio åren behöver över en halv miljon nya 
medarbetare rekryteras till kommuner, landsting och regioner. 

Det är en stor utmaning för kommuner, landsting och regioner att säkra 
kompetensförsörjningen till äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och alla andra 
verksamheter inom välfärden. Antalet äldre som behöver välfärdstjänster ökar 
samtidigt som många medarbetare går i pension. 

Arbetet som undersköterska har blivit mer avancerat bland annat till följd av att 
fler äldre med komplexa vårdbehov vårdas i hemmet. Inom hälso- och sjukvården 
har den medicintekniska utvecklingen gått fort vilket också påverkat 
arbetsinnehållet. 

Både undersköterskor och vårdbiträden kommer att behövas inom äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård framöver. Samtidigt fortsätter söktrycket till vård- och 
omsorgsprogrammet att vara lågt. 

Parterna behöver mot bakgrund av detta gemensamt verka för att trygga 
kompetensförsörjningen genom att attrahera fler medarbetare till dessa yrken. 
Viktiga beståndsdelar i detta är bland annat att synliggöra vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns inom dessa yrken, verka för ett enhetligt 
utbildningssystem och att undersköterskeyrkets status höjs. 

Det finns vidare en stor rekryteringspotential i gruppen av nyanlända personer 
som har värdefull kompetens och erfarenhet.” 
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Av avsiktsförklaringen framgår också att yrket vårdbiträde ska definieras och att 
det ska finnas utbildningar till detta.  

 

Det scenario som beskrivs delas av cheferna inom vård- och omsorg. Vi har stora 
pensionsavgångar inom äldreomsorgen att vänta den närmaste 5 åren. Den 
demografiska utvecklingen pekar på en ökande äldre befolkning och med detta 
kommer ökade behov av insatser.  

 

Vård- och omsorgsnämnden har diskuterat frågan på sammanträden under våren 
2018. Något beslut har inte fattats. 

 

På sitt sammanträde den 24 september 2018 påminde personalutskottet vård- och 
omsorgsnämnden om ett förslag om inrättande av vårdbiträdestjänster.  

 

Vård och omsorgschefen beredde ärendet till nämnden och beskrev då att ett 
möte genomförts på VISA-enheten och där diskuterat möjligheten att ordna 
utbildningsinsatser. Kravet från förvaltningen var att utbildningen ska generera 
behörighet att läsa vidare till undersköterska, vilket bedöms som en viktig signal 
och incitament i en kompetensutvecklingsplan.  

 

Det utbildningsalternativ som diskuterats är via Hermods, se bilaga. Utbildningen 
förutsätter dock att den som ska studera redan har ett års arbetslivserfarenhet av 
äldreomsorg. 

För erfarna vikarier som är intresserade av tillsvidareanställning kan denna 
utbildning vara ett kostnadseffektivt alternativ.   

 

På sitt sammanträde i november 2018 beslutade Vård och omsorgsnämnden att: 

Ge förvaltningen möjlighet att rekrytera utbildade vårdbiträden till 
tillsvidaretjänster.  

Erbjuda erfarna tim- eller visstidsanställda vikarier utbildning till vårdbiträde 
genom Hermods.  

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att kartlägga behovet av olika tjänster 
inom vård- och omsorg.  
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Vård- och omsorgsnämnden november 2018 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 247 Dnr 2019-00103 700 

Beslutshantering inom området medicintekniska produkter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till förändrad 
beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer samt att beslut om förändringar i 
produktanvisningarna från och med den 1 oktober 2019 fattas av VästKoms 
direktör.  

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

Bakgrund 
Direktionen för Västkom beslutar att rekommendera medlemskommunerna att 
ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer 
samt att beslut om förändringar i produktanvisningar från och med den 1 oktober 
fattas av VästKoms direktör.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 72 medicinska produkter 

 

Beslutet ska skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 248 Dnr 2019-00054 700 

Frastexter, gallring och rutin för nämndsarbetet  

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

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att individdokument gallras i det digitala 
ärendehanteringssystemet Ciceron, två veckor efter att protokollet justerats. 

 

Behandling på sammanträdet 
Karin Ahrle, utvecklingsledare redogör för ärendet 

Bakgrund 
Hur fungerar vår nämnds administration? Det är vad de bifogade dokumenten ska 
ge ett svar på. Den nödvändiga administrationen syftar till att de kommunala 
nämnd-, styrelse- och kommunfullmäktigesammanträdena ska fungera. 

 

Ett framtaget dokument med beslutstexter där handläggarna har ett antal 
beslutsformuleringar att välja emellan, finns bifogat. De färdigformulerade 
texterna skapar mindre arbete för handläggarna genom att de inte behöver 
omformulera förslag till beslut i tjänsteskrivelser, vid varje tillfälle ett ärende ska 
tas i nämnden. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet kommer inte direkt att beröra barn och ungdomar, nu och i framtiden? 

 

Jämställdhetsanalys 

Ärendet berör kvinnor och män på samma villkor.               

Sammanfattande bedömning 

En enhetlig struktur med tydlighet över vem som gör vad i nämnds administration 
skapar effektivisering och underlättar arbetet. 
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Ett samlat dokument med förslag på beslutstexter effektiviserar arbetet för chefer, 
handläggare och administratörer genom att samma formuleringar används av alla 
handläggare.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Karin Ahrle 

- Beslutsformuleringar 

- Handbok 191017 

- Checklista för sekretessmarkerade ärenden 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Eva Mårdberg 
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§ 249 Dnr 2019-00034 700 

Information Vård- och omsorgschef 

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

 

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

Bakgrund 
- Digitala signeringslistor 

- Intraphone på Säbo 

- FVM 

- WS äldreomsorgsplan 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 250 Dnr 630  

Information Sjukfrånvaro 

 

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

Bakgrund 
Statistik om sjukfrånvaro redovisas till nämnden månadsvis.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 251 Dnr 2019-00080 000 

Delgivning svar på fråga från Revisionen 

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

Beslutsunderlag 
- Yttrande 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-09 

 

Sid 42(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 252 Dnr 2019-00038 999 

Delgivningar 2019 

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

Behandling på sammanträdet 
  Vård- och omsorgsnämnden delges om två beslut: 

- Införande av projekt E-arkiv 

- Information om budget 2019 från vård- och omsorgsnämnden samt barn-, 
utbildning- och kulturnämnden 

 

Beslutsunderlag 
- Beslut-KS- § 200  E-arkiv 

- Beslut-201700603-KS-§ 272    

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-09 

 

Sid 43(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 253 Dnr 2019-00030 027 

Delgivning FAS protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
   Vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkten utgår  

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 806308



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-09 

 

Sid 44(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 254 Dnr 2019-00042 002 

Delgivning av delegationsbeslut, ej sekretess 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkten utgår.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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