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Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(32) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 25 maj 2020 kl 8:30-13:30 Paragrafer §§ 82-105 

Plats: Socialkontoret IFO Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Karin Ahrle 
Sekreterare 

  
Justeras  

Maritha Hagström (C) 
 
 
Beslutande Mikael Ericksson (RV), Ordförande 

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

 

Ersättare   

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Ida Wiik, IFO-chef 
Tommie Ericksson, Utvecklingsledare IT, 85 § 
Per Ahlström, Informations 
säkerhetssamordnare, 85 § 
Micha Rieckman, controller, 91-92 §§ 
Anton Nilsson, socialsekreterare, 105 § 
Karin Ahrle, utvecklingsledare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 Dnr 158  

Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Maritha Hagström (C) justerar dagens 
protokoll.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Maritha Hagström (C) justerar dagens 
protokoll.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 83 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.    

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 84 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 85 Dnr 2019-00001 000 

IT information och informationssäkerhet 

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

Behandling på sammanträdet 
 Vård- och omsorgsnämnden informeras om IT service och data informations 
säkerhet av Per Ahlström, informations säkerhetssamordnare och Tommie 
Ericksson, Utvecklingsledare IT   

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har fått nya IPAD:s.  

Beslutsunderlag 
- Information förtroendevalda MTG 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 86 Dnr 2020-00005 002 

Delegationsordning 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta den reviderade 
delegationsordningen utifrån de nedan angivna förändringarna: 

 

Lex Sarah, s. 44 p. 2-3 

Alkohol- och stadigvarande serveringstillstånd 

Alkohol - tillfälliga serveringstillstånd  

Alkohol – övrigt 

Tobak och liknande produkter  

Vissa receptfria läkemedel 

Spel 

  

Behandling på sammanträdet 
 Karin Ahrle, utvecklingsledare redogör för ärendet under sammanträdet.    

Bakgrund 
På förekommen anledning föreslås en ändring i delegationsordningen under 
rubrikerna Lex Sarah samt Tillstånd och tillsyn, Alkohol- och stadigvarande 
serveringstillstånd. 

 

Lex Sarah: 

Enligt handboken om Lex Sarah som socialstyrelsen gett ut ska en rapport enligt 
Lex Sarah som bedöms som ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt 
missförhållande, snarast anmälas till tillsynsmyndigheten- Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO). För att möjliggöra att processen kan hanteras snabbare än i dag, 
i enlighet med handboken behöver delegaten ändras från att vård- och 
omsorgsnämnden fattar beslut om att anmäla ett allvarligt missförhållande eller 
risk för allvarligt missförhållande till vård- och omsorgschef.  

 

Tillstånd och tillsyn: 
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Tillståndsmyndigheten i samverkan, TIS, som kommunen har avtal med att 
handlägga ansökningar och föreslå beslut till vård- och omsorgsnämnden gällande 
serveringstillstånd och försäljning av tobak och liknande produkter samt 
läkemedel, har inkommit med reviderat förslag i delegationsordningen. Enligt 
inkommit mail har det upptäckts att vissa punkter tidigare har uteblivit i 
delegationsordningen. 

Nytt område förslås också att införas i vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning, gällande Spel.  

Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad delegationsordning 

Mail med bilaga från TIS 

 

 

  

Beslutet ska skickas till 
TIS 
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§ 87 Dnr 2019-00004 700 

Ej verkställda beslut  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 1, 2020 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. 

  

Behandling på sammanträdet 
 Karin Ahrle, utvecklingsledare redogör för ärendet under sammanträdet.    

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten redovisar kvartalsvis Ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård- och omsorg, (IVO). IVO har om beslut om 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 1, 2020, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

Ett ej verkställt beslut gällande kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §, på grund av att 
passande person för uppdraget inte hittats. 

Två ej verkställda beslut gällande kontaktfamilj enligt SoL 4 kap 1 §, på grund av att 
passande familjer för uppdraget inte hittats. 

Tidigare rapporterade tre st. ärenden gällande kontaktperson, kvarstår som ej 
verkställda hos IVO 

 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av Karin Ahrle 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisorerna 
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§ 88 Dnr 2020-00022 047 

Ansökan statliga utvecklingsmedel  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan och tillstyrker att 
äldreomsorgsverksamheten genomför ett projektarbete gällande teknik inom 
äldreomsorgen enlighet med ansökan med stöd av SKR:s anvisning enligt bifogad 
fil.   

Behandling på sammanträdet 
Karin Ahrle, utvecklingsledare redogör för ärende tunder sammanträdet.     

Bakgrund 
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 200 000 000 kr utifrån 
ett beslut om överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR om 
äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Gullspångs 
kommun har möjlighet att ansöka om att få 250 000 kr och ska användas till och 
med 31 mars 2021. 

 

Äldreomsorgsverksamheten önskar ansöka om de 250 00 kronorna för att prova 
digitala tillsynsverktyg som finns tillgängliga på marknaden. 

 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut utbetalning av medel för överenskommelse mellan staten och SKR 
om äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

Ansökan digital teknik inom ÄO 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 89 Dnr 2020-00051 046 

Margareta Anderssons donationsfond  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att bevilja 1800kr ur Margareta Anderssons 
minnesfond enligt ansökan 

Behandling på sammanträdet 
Karin Ahrle, redogör för ärendet under sammanträdet     

Bakgrund 
Den 20/7 infaller Margareta dagen och då bjuds det på tårta till samtliga boende 
på Amnegården. 

Vi beräknar att kostnaden för detta blir 1800 kronor för tårtor till samtliga boende 
på Amnegården. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Malin Karlsson 

Beslutet ska skickas till 
Malin Karlsson 
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§ 90 Dnr 2020-00045 000 

Älgaråsvägen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förslå att Kommunstyrelsen övertar 
ansvaret för Älgaråsvägen   

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

Bakgrund 
Flyktingkrisen 2015 innebar att Gullspångs kommun under 2015-2017 tog emot ett 
mycket stort antal ensamkommande asylsökande barn. Lediga lokaler i kommunen 
möjliggjorde en snabb utbyggnad och som mest fanns det fyra HVB/stödboende i 
kommunal regi, Villagatan och Östergatan i Gullspång och Långgatan och 
Älgaråsvägen i Hova. Antalet nytillkomna ensamkommande avtog 2016 och snart 
blev behovet av stödboendeplatser större än behovet av HVB. De nyrenoverade 
HVB-lokalerna på Älgaråsvägen har inte använts sedan årsskiftet 2017/2018. HVB-
verksamheten upphörde helt vid årsskiftet 2018/2019.  

För de lokaler som EKB förfogade över upprättades hyresavtal med 
Gullspångsbostäder. Samtliga avtal, förutom Älgaråsvägen, är uppsagda och 
avslutade. Hyresavtalet som gäller Älgaråsvägen sträcker sig fram till och med 
2021. Hyreskostnaden uppgår till 33 333 kronor/månad i kallhyra. Tillkommer 
uppvärmningskostnader.  

Kommunens plan för EKB har varit att verksamheten helt ska drivas med de medel 
som intäkterna från Migrationsverket genererar. Sedan september 2019 finns 10 
barn/unga inskrivna i verksamheten. Fyra av dessa har sitt boende i kommunens 
stödboende, övriga i familjehem. Intäkterna från Migrationsverket täcker 
kostnaderna för de inskrivna ungdomarna, men täcker inte hyreskostnaderna för 
Älgaråsvägen. Det finns inget som i dagsläget tyder på ett nytt stort mottagande av 
ensamkommande asylsökande barn.  2019 tog Gullspångs kommun emot ett barn 
och för 2020 är fördelningstalet 0.  

Vård- och omsorgsnämnden har inte haft någon verksamhet som lämpat sig att 
bedriva i lokalerna. Vid två tillfällen har vård- och omsorgschefen visat lokalerna 
för privata intressenter men dessa har inte gått vidare.  
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Vård och omsorgsnämndens uppfattning är att det inte längre kan anses rimligt att 
ansvar och kostnader för HVB Älgaråsvägen ska belasta nämnden och förordar att 
Kommunstyrelsen övertar ansvaret från och med 1 juli 2020.  

 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet påverkar inte barn och unga negativt.  Kommunens mottagande av 
ensakommande barn och unga i stort sett upphört. Om ett barn anvisas till 
kommunen kommer barnet att beredas plats utifrån individuellt bedömt behov.  

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende.  

              

    

Beslutsunderlag 
Bilaga. Hyresavtal avseende Älgaråsvägen 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 91 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 och Micha Rieckman, controller redogör 
för den ekonomiska uppföljningen under sammanträdet   

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer upp verksamhetens ekonomi månadsvis. 
Verksamheten har under flera år redovisat ett negativt resultat, framför allt inom 
äldreomsorgen och under 2019-2020 även för Individ och familjeomsorgen. 

Nämnden fattade hösten 2019 beslut om förändrad personaltäthet på somatiska 
boenden på säbo. Arbetet med att få en korrekt bemanning i förhållande till 
budget har gett resultat, men en viss eftersläpning påverkar prognosen för 2020.  

Under 2019 var resultatet för säbo – 2000 tkr. Prognosen för 2020 är – 500 tkr. 

Hemvården står för den resterande delen av det prognostiserade underskottet. 
Arbetet med att effektivisera genom förändringar i scheman och turer är 
pågående. Ökade personalkostnader för palliativ vård och merkostnader för social 
samvaro och avlastning då dagverksamhet och växelvård hållits stängd på grund av 
Coronaviruset har dock varit ekonomiskt belastande. Dessutom har tidigare 
beräkningar har visat att hemvården är underfinansierad.  

LSS/funktionshinder visade i början av året ett mindre överskott. Detta har vänts 
till ett underskott på grund av minskade intäkter från Försäkringskassan.  

IFO prognostiserar ett underskott om ca  - 7000 tkr. Av dessa härrör 2000 tkr av 
underskottet till försörjningsstödet. Försörjningsstödet har dock inte ökat utan 
ligger på samma nivå (förutom under mars månad) som det gjort under flera år. 
Resterande underskott avser placeringskostnader för barn och unga. 17 barn och 
unga har idag insatser i form av familjehem (både i egen regi och konsulentstött), 
HVB och stödboende.  

EKB prognostiserar ett underskott om - 300 tkr vilket beror att verksamheten 
fortfarande har kostnader för lokaler, dels hyreskostnad för Älgaråsvägen om 400 
tkr/år samt att verksamheten får betala återställningskostnader till bostadsbolaget 
för Östergatan 23-25 samt extra hyror under 2020 då de asylsökande ungdomarna 
flyttade så sent att arbetet med återställningen fördröjdes.  
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Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende.              

    

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1 för Vård och omsorgsnämnden. 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 92 Dnr 2019-00071 700 

 Verksamhetsmål 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera 
nämndens mål, senast till nämndens sammanträde i september.   

Behandling på sammanträdet 
 Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för behov av revidering av 
verksamhetsmålen.    

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden fattade i december 2019 beslut om mål för 2020. 
Målen följer de av kommunfullmäktige uppsatta målen och är tänkta att gälla över 
en längre tidsperiod. 

Enligt nämndens årshjul ska verksamheten i maj månad redovisa vilka aktiviteter 
(delmål) som enheterna antagit utifrån vård och omsorgsnämndens mål.  Arbetet 
sker i Stratsys efter att målen förts in där och sker i samarbete med controller. 
Controller har uppmärksammat vård och omsorgsverksamhetens ledningsgrupp 
att vissa mål, för att vara mätbara och möjliga att följa upp i Stratsys, behöver 
revideras.  På grund av den pågående Cronoapandemin har detta arbete inte 
slutförts, men påbörjats.  

Verksamheten ser nu, tillsammans med controller, över målen och tar fram förslag 
till revideringar som både kommer att förenkla uppföljningen och gör dem 
mätbara.  

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga kommunens medborgare som kommer i kontakt med 
nämndens verksamhet och att insatser och åtgärder utgår från den enskilds behov 
oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund. 

              

    

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Vård och omsorgsnämndens mål för 2020.  
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Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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§ 93 Dnr 2020-00059 702 

Ansökan om serveringstillstånd för Pizzeria Milano 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Melvin Restaurang AB, 
organisationsnummer 559217-7801, tillstånd att servera starköl, vin och andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten på Pizzeria Milano, Allmänna vägen 8, 547 72 
Otterbäcken, Gullspång året runt med serveringstid 11:00-22:00 alla dagar, gäller 
även uteservering.  

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

Bakgrund 
Melvin Restaurang AB, organisationsnummer 559217-7801, har hos kommunen 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, 
vin och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla nytt tillstånd till allmänheten året runt med 
serveringstid 11:00-22:00 alla dagar, gäller även uteservering.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse för beslut gällande serveringstillstånd.  

Beslutet ska skickas till 
TIS 
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Sid 21(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 Dnr 2020-00002 700 

Vård- 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: 

Digitaliserat och automatiserat försörjningsstöd. 

Aktuellt från verksamheten med anledning av Coronapandemin. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

            

 

    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 22(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Dnr 2020-00052 700 

Anmälan om ordförandebeslut försäljning tobak 

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

Behandling på sammanträdet 
Mikael Ericksson, vård- och omsorgsnämndens ordförande redogör för ärendet 
under sammanträdet.     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden informeras om ordförandebeslut gällande försäljning 
av tobak och liknande produkter (LTLP) på Hamnbutiken, Gullspång.  

Beslutsunderlag 
- Ansökan försäljning av tobak samt beslut 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 23(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 Dnr 2020-00053 700 

Anmälan om ordförandebeslut försäljning tobak 

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

Behandling på sammanträdet 
Mikael Ericksson, vård- och omsorgsnämndens ordförande redogör för ärendet 
under sammanträdet.     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden informeras om ordförandebeslut gällande försäljning 
av tobak och liknande produkter (LTLP) på Hamnbutiken, Otterbäcken.  

Beslutsunderlag 
- Ansökan försäljning av tobak samt beslut 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 24(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 Dnr 2020-00048 730 

SIS-Remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att verksamheten avstår från att lämna 
synpunkter på remissen.  

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

Bakgrund 
Möjlighet har getts till Gullspångs kommun att lämna synpunkter på remiss 
gällande SIS-Remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst svarsdatum 
200619.  

Beslutsunderlag 
- SIS-Remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst svarsdatum 200619 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 25(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 Dnr 2020-00015 999 

Anmälan om Delegationsbeslut  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om delegationsbeslut på anställningar 
nästkommande möte efter att besluten fattas i verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Anmälan om rekrytering till nämnd i Maj 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 26(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Dnr 2020-00009 999 

Delgivning sjukskrivningar 

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

Bakgrund 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef delger nämnden muntligt om att 
sjukskrivningstalen gick upp till 12 % under mars månad.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 27(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 Dnr 2020-00007 999 

Delgivning FAS protokoll 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om FAS protokoll för maj månad.  

Beslutsunderlag 
Protokoll för vård- och omsorg 200519.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 28(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

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

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgsnämnden delges följande: 

- Barnombudsmannens årsrapport 2020 

- Nationella brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

- Kommunens ansvar gällande skyddsutrustning gentemot privata 
vårdaktörer     

Beslutsunderlag 
- Barnombudsmannens årsrapport 2020 

- Till Kommunens, Vårdföretagarnas och Famnas kontaktpersoner för 
socialstyrelsens nationella undersökning, Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 

- Förtydligande från Länsstyrelsen, kommunens ansvar   

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 29(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Dnr 2020-00041 000 

Delgivning Coronaviruset 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om följande: 

- Åtgärder med anledning av coronaviruset 

- Generella besöksgränsningar inom SiS 

-Information om processen för stöd av material 

 

 

Beslutsunderlag 
- Åtgärder med anledning av coronaviruset 

- Generella besöksgränsningar inom SiS 

- Information om processen för stöd av material, skyddsutrustning med anledning 
av covid 19 

- Med anledning av Corona epedemin 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 30(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Dnr 2020-00049 700 

Delgivning verksamhetsberättelse Socialjouren 2019 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om socialjourens verksamhetsberättelse 2019.  

Beslutsunderlag 
-Expediering av beslut SON 2020-04-23 §25/20 

- Verksamhetsberättelse socialjouren 2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 31(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Dnr 2020-00010 700 

Delgivning verksamhetsberättelse Barnahus 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om verksamhetsberättelse gällande Barnahus.  

Beslutsunderlag 
- Beslut gällande Barnahus 

- Verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-25 

 

Sid 32(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Dnr 1568  

IFO presenterar sin verksamhet 
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