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§ 153 Dnr 158  

Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Anita Ahlgren (L) justerar dagens 
protokoll.  
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§ 154 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 155 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen efter att 157 § utgår.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen.  
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§ 156 Dnr 2020-00070 736 

Förslag till gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta gemensam för 
Skaraborgs kommuner.  

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

Bakgrund 
Skaraborgs kommunalförbund har under 2019/2020 tagit fram förslag till nya 
styrande dokument för färdtjänst i Skaraborg eftersom den allmänna 
kollektivtrafiken görs om m a p zoner och taxor. Bland annat försvinner Baspris 
kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell. Praktiskt 
sker arbetet i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. En 
mindre arbetsgrupp bestående av några färdtjänsthandläggare och chefer, har 
sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med 
inriktning, underlag och beredning av till beslutsförslag till Skaraborgs 
direktion/DKR (Delregionalt Kollektivtrafikråd).  

 

Färdtjänstreglemente för Skaraborg  

Ett förslag till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg lyftes vid DKR Skaraborg 8 
maj 2020. DKR beslutade att:  

• att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt 
Färdtjänstreglemente för Skaraborg.  

• att beslutet skall följas upp efter ett år.  

• att uppdra åt Färdtjänsthandläggarna att ta fram ett gemensamt 
Trafikförsörjningsprogram för Färdtjänst i Skaraborg. Detta lyftes vid 
Direktionsmöte 11 september 2020, då också redovisning ifrån möten med 
Brukarorganisationer redovisades.  

Beslut om antagande av Färdtjänstreglemente behöver tas i respektive kommun. 
Detta behöver göras under hösten 2020 och beslut tas innan 1 december 2020, så 
att de nya taxorna kan införas vid årsskiftet 2020/2021. Västtrafik Anropsstyrd 
trafik behöver ca tre veckor för systemarbete.  
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Trafikförsörjningsprogram  

Förslag på nytt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg tas fram maj-
september 2020 och lyfts vid Skaraborgs Direktionsmöte 11 september 2020. 
Förankring sker under hösten i kommuner och med kundgrupp Skaraborg.  

Trafikförsörjningsprogrammet lyfts vid DKR Skaraborg 4 december 2020, och 
skickas därefter ut till kommunerna för antagande och gäller från 2021. 

Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun köper tjänsten färdtjänsthandläggning från Töreboda 
kommun. Bifogat förslag till färdtjänstreglemente är till sitt innehåll helt 
överensstämmande med Töreboda och övriga Skaraborgs kommuners förslag. 

Nyheter i förhållande till nuvarande reglemente är markerat med gult i förslaget. 

Den del i förslaget som skapat opinion gäller avgifter för resor över fyra zoner, där 
taxan höjs markant.  

Enligt avgiftshandläggaren genomfördes 2719 färdtjänstresor för invånare i 
Gullspångs kommun år 2019. Av dessa var 80 stycken, motsvarande 2,94 %, resor 
som är längre än fyra zoner. Det betyder att 97 % av alla resor som genomfördes 
2019 låg inom trezonsgränsen. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör barn som beviljas färdtjänst enligt ett klarlagt behov. 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör män och kvinnor, oavsett ålder och etnicitet som beviljats färdtjänst 
utifrån ett klarlagt behov. 

              

Sammanfattande bedömning 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1.vExpediering av beslut av färdtjänstreglemente. 

Bilaga 2. Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg. 

Bilaga 2. Förslag Skaraborgs färdtjänstreglemente Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 157 Dnr 2019-00004 700 

Ej verkställda beslut kvartal 2 

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

Bakgrund 
Ej verkställda beslut rapporteras kvartalsvis till IVO samt delges till 
kommunfullmäktige.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 158 Dnr 2020-00082 700 

Internkontroll 2020 

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

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden informeras muntligt om internkontrollen som sker 
delårsvis till verksamhetschef gällande rapportering enligt nedan: 

Enhetschef väljer slumpvis ut två ärenden för granskning en gång per månad.  

Beslutsunderlag 
- Interkontroll helår 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 950197



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-09-28 

 

Sid 10(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 159 Dnr 2020-00006  

Taxor och Avgifter 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige beslutar om 
att taxor och avgifter för 2021 avseende verksamhet inom Vård- och 
omsorgsnämnden regleras med en höjning motsvarande 0,7 % enligt 
konsumentprisindex  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige, förutom förvaltningens 
förslag, besluta att avgiften för Fotvårdsbehandling utan remiss för 
ålderspensionärer blir 405:- per behandling samt fotvårdsbehandling utan remiss 
för övriga blir 445:- för år 2021.   

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

Bakgrund 
Avgifter inom vård och omsorg ändras vid årsskiftet. Kommunfullmäktige tar då 
beslut om avgifter i november. I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut 
med sitt meddelandeblad för beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. Där står 
bland annat prisbasbelopp, minimibelopp, maxtaxa m.m. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 ska avgifter inom äldreomsorgen 
uppräknas enligt konsumentprisindex. Konsumentprisindex beräknas utifrån 
regeringens beslut om prisbasbelopp vilket för 2021 innebär en höjning med 0,7 %.  

Förslag till taxor och avgifter för 2021 bifogas och förändringar är markerade i rött.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta beslut. 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör män och kvinnor oavsett ålder och etniskt ursprung som, med eller 
utan biståndsbeslut, tillhanda håller tjänster från kommunens äldreomsorg.  

Beslutsunderlag 
- TS taxor och avgifter 

- Taxor och avgifter äldreomsorg 2021 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 160 Dnr 2020-00003 040 

Ekonomisk uppföljning VoN 2020 

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

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden följer upp verksamhetens resultat månadsvis. 
Delårsrapporten innehåller, förutom ekonomiskt resultat för tertial 2 och prognos 
för helåret, händelser av vikt under året, framtid och måluppfyllelse. 

Verksamheten har under flera år redovisat ett negativt resultat, framför allt inom 
äldreomsorgen. Kommunstyrelsen beslutade i juni att omfördela budget med ett 
tillskott till Vård och omsorgsnämnden med 4 600 tkr. Tillskottet ligger på separat 
konto under ledning för att enhetscheferna ska kunna följa sin ursprungliga 
budget. 

P g a Covid-19 har vård och omsorgsverksamheten sedan mars chefer i beredskap 
vilket gett ökade personalkostnader. För perioden februari - augusti har 
verksamheten sökt statsbidrag motsvarande 1 522 tkr. Prognosen i rapporten 
beräknas nu på att verksamheten får tillbaka 80 %, d.v.s. ca 1 200 tkr. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgens underskott har minskat med 75 tkr sedan T1. Detta beror främst 
på icke tillsatta vakanser av legitimerad vilket förbättrar resultatet. 

500 tkr av äldreomsorgens totala underskott finns inom särskilt boende. Det gäller 
främst Mogården som dels släpar med ett underskott då schemat inte varit korrekt 
mot budget under det första kvartalet och dels på grund av lägre intäkter än 
planerat då lägenheter stått tomma. Inflyttningen till särskilt boende har 
bromsades upp under våren, men nu är det åter kö till säbo. Korttidsavdelningen 
Björkskär ställdes om för att kunna ta emot personer som vårdas för Covid.-19 och 
som är för sjuka för att vårdas i hemmet. Omställningen medförde dock minskade 
vikariekostnader på Amnegårdens äldreboende då Björkskärs personal fick 
tjänstgöra på dessa boenden. Efter sommaren har en normalisering skett. 

Hemvården prognostiserar ett underskott om ca 2000 tkr. Vikariekostnaderna har 
minskat något i Gullspångsgruppen då personal från stängda verksamheter 
används i hemvården. Det underskott som uppstått under det första kvartalet är 
personalkostnader i samband med palliativ vård samt att brukare som varit 
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placerade på växelvård tidigare befinner sig i hemmet i större utsträckning vilket 
påverkar bemanningsplaneringen och gett högre kostnader för framför allt 
hemvården i Hova. 

LSS/Funktionshinder 

Personlig assistans i Hova visar på ett underskott. Orsakerna är flera och tyvärr inte 
något som verksamheten kunnat påverka. 

Det totala underskottet för LSS har dock minskat då flera verksamheter visar ett 
plusresultat vilket innebär att LSS resultat förbättrats sedan T1. 

IFO 

Underskottet har minskat med 300 tkr sedan tertial 1. Minskningen beror främst 
på icke tillsatta vakanser under året. Försörjningsstödet har inte ökat utan ligger 
kvar på samma nivåer som tidigare, mycket tack vare de anställningar som skett 
genom VISA. Dock kvarstår en risk att behovet av försörjningsstöd kan komma att 
öka under de kommande månaderna p.g.a konsekvenser av Coronaviruset. Att 
försörjningsstödet ändå visar ett underskott beror på en underfinansiering i 
budget. 

Inom barn och unga är det kostnader för placeringar är orsaken till underskottet. 
Under 2020 har inga nya placeringar skett men kostnader för 2019 har tillkommit 
då fakturor från ett vårdföretag inte inkommit då de skickats till fel fakturaadress. 

Det finns alltid en osäkerhet gällande placeringar då ett behov av skydd, för barn 
eller vuxna, kan uppstå akut och oförutsägbart. 

  

EKB 

Underskottet härleds huvudsakligen till lokalkostnader för de av EKB:s tidigare HVB  
Älgaråsvägen och återställande av Östergatan 23. Tillkommit hyreskostnader 
under 2020 för Östergatan p.g.a. de ungdomar som bott där inte flyttat ut innan 
det förväntade datumet. Intäkterna för verksamheten kommer inte att täcka dessa 
kostnader fullt ut. KS har sedan juli 2020 övertagit ansvaret för lokalerna på 
Älgaråsvägen vilket minskat underskottet. 

 

Åtgärder för budget i balans 

Det ekonomiska tillskott som nämnden fått från Kommunstyrelsen förbättrar 
avsevärt nämndens resultat för året, men det är inte tillräckligt för att nämnden 
ska få en budget i balans. En rad åtgärder har genomförts i verksamheterna inom 
vård och omsorg för att effektivisera och minska kostnaderna. Detta märks framför 
allt inom äldreomsorgen där kostnaderna minskat med flera miljoner jämfört med 
2019.  Att komma tillrätta med underskottet inom IFO har dock varit svårare då 
det krävs ett långsiktigt arbete med att minska placeringar utan att riskera barn 

Comfact Signature Referensnummer: 950197



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-09-28 

 

Sid 14(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

och ungas trygghet samt det faktum att budgeten för försörjningsstöd varit 
underfinansierad under flera år.  

De förslag till besparingar som verksamheten tidigare tagit fram bifogas till denna 
rapport som ett underlag för beslut om ytterligare besparingar. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Delårsrapport för Vård och omsorgsnämnden – tertial 2 

Bilaga 2. Åtgärder för budget i balans Vård och Omsorg 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 161 Dnr 2020-00002 700Vård- och 
omsorgschefen informerar 2020 

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

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

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen informerar om följande: 

Aktuellt läge utifrån Covid- 19. 

Besöksförbudet på äldreboendena upphör den 1 oktober. Nämnden informeras 
om vilka åtgärder som verksamheten vidtar för att säkerställa att besök kan ske så 
att risken för smittspridning minimeras. 

Rapport från ledningsgruppens planeringsdagar, utvecklingstankar och 
organisation. 

Information om genomförd analysdag utifrån hälso- och sjukvård. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information.  

Beslutsunderlag 
- Vård- och omsorgschefen informerar september 

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

Delgivning sjukskrivningar 

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

Bakgrund 
Delgivning sjukfrånvaro är en stående punkt vid vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden.  

Beslutsunderlag 
Statistik sjukfrånvaro sept 

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

Delgivning FAS protokoll 

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

Bakgrund 
Delgivning FAS protokoll är en stående punkt under vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden.  

Beslutsunderlag 
FAS protokoll september 

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

Delgivning Delegationsbeslut  

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

Bakgrund 
Delegationsbeslut delges vård- och omsorgsnämnden vid nästkommande 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
- Timanställning augusti 

- Tillsvidareanställning augusti 

- visstidsanställning augusti 

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

Delgivningar 2020 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om två ärenden: 

- Förlängning av överenskommelse, enligt dokumenten nedan 

- Organiserat integrerat arbete, enligt dokumenten nedan 

Beslutsunderlag 
- Förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra  
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

- Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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