
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(18) 

 
Datum: måndagen den 15 november 2021 kl 09:30-11:15 Paragrafer §§ 127-140 

Plats: Nya Skagern, Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Sara Larsson 
Sekreterare 

  
Justeras   

 
 
 
Beslutande Mikael Ericksson (RV), Ordförande 

Monika Hall Fornander (S), 1:e vice ordförande 
Maritha Hagström (C) 
Anders Andersson (M), 2:e vice ordförande 

Anita Ahlgren (L) 

Ersättare   

Övriga Vård- och omsorgschef Katarina Widell, §§ 
127-140 
Sekreterare Sara Larsson, §§ 127-140 
Controller Micha Rieckmann, § 132 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Linda Hurtig 
Johansson, § 130 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-11-15 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 2(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 3(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 127 Dnr 158 

Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård-och omsorgsnämnden väljer Maritha Hagström till justerare.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås välja Maritha Hagström till sekreterare.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 4(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 128 Dnr 159 

Godkännande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen med tillägg information om 
det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att godkänna dagordningen, med tillägg 
information om hälso- och sjukvårdsavtal.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 5(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 129 Dnr 160 

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 6(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 130 Dnr 2021-00108 

Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 

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

Behandling på sammanträdet 
Linda Hurtig Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar nämnden 
om det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet för Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner. Ett nytt förslag på hälso- och sjukvårdsavtal har tagits fram och 
remissvar ska lämnas senast 31 december 2021. Det pågår en omställning till god 
och nära vård, som kommer påverka arbetssätt inom kommunens vård och 
omsorg.  

 

Beslutsunderlag 
Presentation Färdplan och Hälsa- och sjukvårdsavtalet  

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 7(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 131 Dnr 2021-00005000 

Vård- och omsorgschefen informerar 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och lägger informationen till 
handlingarna. 

 

Bakgrund 
Vid sammanträdet den 15 november informeras nämnden om: 

 

* Covid-19, aktuellt läge i verksamheten och kommunen samt om gällande 
riktlinjer och rekommendationer. 

* Tillsättning av vikariat enhetschef för hemvård Hova 

* Flytt av korttidsavdelningen, öppnande av särskilt boende på Björkskär, hur vi 
ligger till. 

* Möteslokaler på Amnegården. 

* Information om beslutsprocessen gällande ombyggnation av Mogården. 

* Information från kommunstyrelsen som påverkar nämndens verksamhet. 

* Beslut i KF om egenavgift för periodkort Västtrafik. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 8(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 132 Dnr 2021-00004042 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och lägger informationen till 
handlingarna. 

 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell och controller Micha Rieckmann 
informerar om ekonomiska läget för oktober.  

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamhetens ekonomiska 
utfall.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober 2021. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 9(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 133 Dnr 2021-00036700 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om förlängning 
av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022. 

 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell informerar nämnden om Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 

Bakgrund 
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2021-02-05   att 
rekommendera kommunerna att besluta om att förlänga handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-2022. 

 

Handlingsplanen delgavs vård och omsorgsnämnden i mars 2021, men något 
beslut fattades inte i samband med delgivningen.  

 

Då Gullspångs kommun inte inkommit med protokollfört beslut gällande den 
förlängda handlingsplanen behöver ärendet behandlas på nytt i nämnden för 
vidare beslut i Kommunstyrelsen.  

 

 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Protokollsutdrag § 7 från Skaraborgs kommunalförbund. 

Bilaga 3 Förlängning av regional handlingsplan 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 10(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 134 Dnr 2019-00104700 

Remiss Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att anta 
Regional handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell informerar nämnden om Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.  

Bakgrund 
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2020-10-09   att 
rekommendera kommunerna att anta den länsgemensamma handlingsplanen för 
suicidprevention 2020-2025.  

 

Handlingsplanen delgavs vård och omsorgsnämnden i december 2020, men något 
beslut fattades inte i samband med delgivningen.  

Därefter har Gullspångs kommun arbetat fram en lokal handlingsplan för 
suicidprevention, vilken antogs av Kommunfullmäktige 2021-09-27. 

 

Då Gullspångs kommun inte inkommit med protokollfört beslut gällande den 
länsgemensamma handlingsplanen behöver ärendet behandlas på nytt i nämnden 
för vidare beslut i Kommunstyrelsen.  

 

 

Beslutsunderlag 
* Regional handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

* Protokollsutdrag § 85 Skaraborgs kommunalförbund. 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 11(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 135 Dnr 2021-00116 

Ansökan om bidrag Bris Väst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ansökan från 
BRIS region Väst för år 2022 med 10 000 kronor. 

 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell informerar nämnden om ansökan om 
bidrag BRIS Väst.  

 

Bakgrund 
BRIS (Barnens rätt i samhället) region Väst har inkommit med ansökan om bidrag 
för 2022 med 10 000 kr.  

BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn och unga dit man kan höra av dygnet runt, 
anonymt och kostnadsfritt. BRIS stödverksamhet bemannas av heltidsanställda 
kuratorer. Stödverksamheten erbjuder alla barn i Gullspång och Sverige kvalificerat 
och utökat stöd, vilket framgår av ansökan.  

 

Barnkonsekvensanalys 

BRIS verksamhet riktar sig till alla barn och ungdomar i åldern upp till 18 år oavsett 
kön, religion eller etnisk härkomst. BRIS verksamhet utgör ett viktigt komplement 
till den offentliga sektorns arbete med stöd till barn och unga utifrån möjligheten 
till anonymitet.  

 

Beslutsunderlag 
1. Ansökningsbrev 

2. Inbjudan  

3. Årsberättelse 

4. Årsrapport 

5. Budget 

 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 12(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 13(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 136 Dnr 2021-00117 

Utbildningsanställningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att teckna 
lokala avtal med vårdförbundet respektive Sveriges 
Arbetsterapeuter/Fysioterapeuterna avseende utbildningsanställningar. 

 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell informerar Vård- och omsorgsnämnden om 
utbildningsanställningar.  

Bakgrund 
Behovet av att säkra kompetensförsörjning inom kommunens legitimerade 
vårdområden är stort. Rekryteringsutmaningarna är påtagliga när det gäller 
grundutbildade sjuksköterskor och än mer omfattande när det gäller 
specialistutbildade sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeuter (se Förstudie 
Vårdens medarbetare). 

År 2015 fanns cirka 45 procent specialister bland sjuksköterskorna i riket, år 2020 
är siffran nere i 25 procent. Pensionsavgångarna tillsammans med att allt färre 
utbildar sig till specialist gör att siffran fortfarande sjunker. Samtidigt ska 
kommunerna bedriva allt mer av den avancerade sjukvården framöver (som en del 
av primärvårdsnavet i nära vård) och det är nu vi har chansen att rusta oss. 

När det gäller arbets- och fysioterapeuter så finns ingen egen produktion av ny 
personal inom området (utbildningen saknas helt vid Högskolan i Skövde) och 
därför måste Skaraborg finna en modell för att locka dessa yrkesgrupper till 
området och behålla dem i verksamheten. 

I dagsläget finns tilldelning av statliga medel som stimulerar den här utvecklingen i 
hela landet, men skaraborgskommunerna behöver vara mer långsiktiga än så och 
införa en form för egen finansiering över tid – redan anställda medarbetare måste 
ges möjlighet att specialisera sig som en del av yrket, en karriärväg. Det ger bättre 
kompetens i arbetslagen och säkrare verksamhet för dem vi är till för och, inte 
minst, det lockar medarbetare att söka sig till Skaraborg och stanna här. Av den 
anledningen ser den här utredningen över möjligheten att utifrån en och samma 
modell införa utbildningstjänster i samtliga skaraborgskommuner med start 
januari 2022. Bifogad utredning koncentrerar sig på det redan färdiga och fackligt 
förankrade konceptet AST (Vårdförbundet), men förslaget om att inrätta 
utbildningsanställningar riktade mot även för arbets- och fysioterapeuter. 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 14(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialcheferna i Skaraborg beslutade den 22 oktober 2022 att ställa sig bakom 
förslaget om utbildningsanställningar.  

 

Innan avtalen kan undertecknas måste följande steg genomföras: 

1. Avtalen måste förankras hos HR-chef i kommunerna, som är den som tecknar 
avtal inom arbetsrättsområdet. 

2. Avtalen måste förankras politiskt. 

3. Facklig samverkan måste ske och avtalen stämmas av med ombudsman. 

 

Barn- och jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då beslutet rör personal. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Utredning: Villkor vid vidareutbildning – dags att enas 

2. Förstudie vårdens medarbetare. 

3. Lokalt avtal avseende anställning som Sjuksköterska, akademisk 
specialisttjänstgöring (AST) 

4. Lokalt avtal avseende utbildningsanställning arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter – magister äldres hälsa 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 15(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 137 Dnr 2021-00118 

Sammanträdesdagar 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar om sammanträdesdagar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Bakgrund 
 

Beredning VON kl. 10.00 VON kl. 8.30 

3 januari 17 januari 

31 januari 14 februari 

7 mars 21 mars 

11 april 25 april 

9 maj 23 maj 

7 juni  (OBS! tisdag) 20  juni 

15 augusti 22 augusti 

5 september 19 september 

3 oktober 17 oktober 

31 oktober 14 november 

28 november 12 december 

 

Barn- och jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det rör nämndens eget arbete. 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt  



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 16(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 138 Dnr 2021-00009000 

FAS protokoll 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och lägger informationen till 
handlingarna. 

Bakgrund 
Katarina Widell informerar om FAS-protokoll. 

Beslutsunderlag 
Protokoll FAS vård och omsorg 211005 

Protokoll FAS vård och omsorg 211102 

Uppföljning tillbud och sjukfrånvaro samverkan november 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 17(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 139 Dnr 2021-00013700 

Ej verkställda beslut 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 3, 2021, till kommunfullmäktige och revisorerna.  

 

Behandling på sammanträdet 
Sekreterare Sara Larsson redovisar för ej verkställda beslut.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har om beslut av insats inte 
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar 
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.  

 

För kvartal 3, 2021, redovisas två nya ärenden till IVO. Ett av dessa ärenden har 
efter redovisningen till IVO kunnat verkställas och är därmed avslutat.  

 

Inrapporterat beslut om särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställdes 
inom tre månader. Beslutet är verkställt efter fyra månader och en vecka.   

 

Inrapporterat beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts 
inom tre månader.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Revisorer  



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-11-15 

 

Sid 18(18) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 140 Dnr 2021-00001000 

Delgivningar 2021 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges information om en föreläsning som IFO 
anordnar.  

Beslutsunderlag 
Inbjudan till föreläsning med Lisbeth Pipping 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 


