
 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(24) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 9 september 2019 kl 08:30 Paragrafer §§ 164-182 

Plats: Nya Skagern, Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Karin Ahrle 
Sekreterare 

  
Justeras [Ange plats för justering] ,  

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 

Anita Ahlgren (L) 

Ersättare Ghada Najm (S) 
Lars-Göran Ytterberg (S) 
Tommi Ravelin (V), 164 - 171 §§, kl. 8.30-12.00 

 

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Mikael Fransson, verksamhetschef VISA, § 171 
Eva Mårdberg, Enhetschef IFO,  § 182 
Eva Nilsson, specialpedagog, § 182 
Carina Andersson, familjecoach, § 182 
Sara Larsson, Projektledare Nära Vård Barn 
och Unga, § 182 
Anja Nyström. Ordförande BUKN (S), § 182 
Evelina Eriksson, Vice ordförande BUKN (S), § 
182 
Stefan Skärlund, Ledamot BUKN (FI), § 182 
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Vård- och omsorgsnämnden   Sida 2(24) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-09 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 3(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sid 4(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 164 Dnr 158  

Val av justerare 

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

Behandling på sammanträdet 
     

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 5(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 165 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna av dagordningen.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 761176



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 6(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 166 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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Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 7(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 167 Dnr 2019-00066 700 

Deltagande i upphandling av högskolekurser gällande 
handläggare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen mandat att skicka 
fullmakten till SKL efter genomförd inventering.  

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

Bakgrund 
Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom socialtjänsten 
för att få utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. 
Syftet är att öka förutsättningarna för att verksamheten ska kunna bedrivas med 
hög rättssäkerhet, god kvalitet, stärka barns och ungas rättigheter och värna deras 
behov.  

Regeringen fattade i maj 2019 beslut om en förlängning av 
övergångsbestämmelsen. Den innebär att medarbetare som anställts före den 1 
juli 2014 för att utföra nedan beskrivna arbetsuppgifter, och som inte har viss 
föreskriven utbildning, ska vara behörig att utföra uppgifterna till och med den 30 
juni 2022. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019. 

Kommunerna har önskat hjälp med att möjliggöra att anställda som behöver 
komplettera sin utbildning för att bli behöriga. Högskolorna erbjuder idag inte alla 
nämnda kurser som fristående kurser. SKL inleder därför en upphandling av ett 
ramavtal av aktuella kurser. Upphandlingen kommer utföras med hjälp av 
AffärsConcept. 

Om kommunen önskar använda sig av detta ramavtal så behöver SKL svar senast 
den 20 september. Efter det datumet kan SKL inte lämna några garantier 
beträffande användandet av ramavtalet.  

Anledningen till den korta svarsfristen är att SKL önskar bli färdig med 
upphandlingen innan årsskiftet så att lärosätena ska kunna erbjuda kursstart 
fr.o.m. höstterminen 2020. Kurserna kommer sedan att erbjudas löpande i fyra 
terminer t o m vårterminen 2022.  

 

Kostnaden för upphandlingen kommer att fördelas mellan de kommuner som 
deltar i upphandlingen. Kostnaden för själva utbildningen står respektive 
arbetsgivare för. Det går inte att säga exakt vad kostnaden för kurserna kommer 
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Sid 8(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

att bli innan upphandlingen är klar, men en uppskattad siffra för liknande 
utbildningar har tidigare varit på ca 15 000 kr per person/7,5 högskolepoäng. 

 

Beslutsunderlag 
- Förfrågan från SKL 

- Fullmaktsmall  

 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 9(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 168 Dnr 2019-00070 700 

Internkontroll 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkten utgår från detta möte och 
skjuter på punkten till nästa möte.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 10(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 169 Dnr 2019-00002 002 

Revidering Delegationsordning.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen avseende 
beslut enligt alkohollagen i enlighet med förslag upprättat av Tillståndsenheten i 
Samverkan (TiS) i Lidköpings kommun. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att 
godkänna upprättat förslag till delegationsordning avseende tillstånd och tillsyn 
enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

I det upprättade förslaget anges AU som delegat. Motsvarande delegat i 
Gullspångs kommun är vård-och omsorgsnämnden. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga 
beslut avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. 

 

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

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft, Lagan (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)). 
Flertalet av bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till nya 
lagen. 

Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn. 

Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter som annan försäljning. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter, vilket är i 
linje med flera direktiv och rådsrekommendationer från EU och regeringens 
samlade strategi för alkohol. Narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken för 
perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till tobak ska minska. 

Kommunen ansvarar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen 
har rätt att ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunen har även rätt att ta ut skälig avgift för tillsyn. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hanteringen av 
tillståndsansökningar. 

ProSale Signing Referensnummer: 761176



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 11(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Gullspångs kommun har sedan tidigare avtal med Tillståndsenheten i Samverkan 
(TiS) i Lidköpings kommun avseende tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

TiS har gjort en översyn avseende delegation av beslut enligt alkohollagen med 
anledning av bland annat ny förvaltningslag (2017:900). TiS föreslår yttreligare 
delegation av beslut som tidigare funnits delegerat, att vissa beslut i 
delegationsförteckningen omformuleras till att bättre motsvara rätt paragrafer 
enligt den nya förvaltningslagen. Besluten fattas i samband med handläggning av 
utredning och tillsyn av serveringstillstånd av alkohol till resturanger. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
- 2 st. Tjänsteskrivelser upprättad av Katarina Widell 2019-09-02 

- Förslag till delegationsordning enligt alkohollagen upprättat av Tillståndsenheten 
i Samverkan i Lidköpings kommun 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 

 

Sid 12(24) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 170 Dnr 2019-00080 000 

Granskning av vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KPMG 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att formulera ett svar till 
kommunens revisorer som nämndens presidium kan anta som sitt eget.  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämndens presidium träffade revisionen och KPMG 2019-08-26 
som en del i en grundläggande granskning av nämndens verksamhet. Inför 
sammanträdet fick nämnden skriftligen besvara frågor som sedan utvecklades 
under mötet. Frågorna och dess svar ligger till grund för revisionens 
grundläggande granskning av nämndens verksamhet i Gullspångs kommun, enligt 
kallelsen från KPMG 2019-05-26.  

I skrivelse inkommen 2019-08-28 har revisorerna begärt svar på ytterligare en 
fråga de önskar svar på senast 2019-11-30. Frågan lyder: Hur och på vilka grunder 
har man dimensionerat rehabiliteringens verksamhet? Vilket är det reella behovet 
hos brukarna?  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Fråga till vård- och omsorgsnämndens presidium med anledning av vård och 
omsorgsnämndens grundläggande granskning 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-09 
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§ 171 Dnr 2019-00016 700 

Information från VISA enheten. 

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

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef för Verksamhet för integration, studier och 
arbete (VISA), redogör för pågående uppdrag och statistik inom VISA enheten.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har frågat efter en redovisning från verksamheten för 
integration, studier och arbete.  

Beslutsunderlag 
- VISA information 

- Integration sept 2019 

- Hur försörjer sig kommuninvånare i Gullspångs kommun 

- Statistik AF 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 172 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 redogör för ärendet.  

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamheternas ekonomiska 
utfall.  

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk uppföljning 

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

Delgivning av delegationsbeslut, ej sekretess 

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

Akt 
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§ 174 Dnr 2019-00074 702 

Delgivning Ansökan Tillfälligt alkoholtillstånd Folkets Hus i 
Otterbäcken 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om ett beslut från ansökan om tillfälligt 
alkoholtillstånd.  

Beslutsunderlag 
- Ansökan om tillfälligt alkoholtillstånd Otterbäcken Folkets Hus 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 175 Dnr 574  

Delgivning Beslut från Datainspektionen 

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

Bakgrund 
En händelse inom kommunen har tidigare anmälts till datainspektionen där de nu 
meddelar att det avslutats.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 176 Dnr 2019-00038 999 

Delgivningar 2019 

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

Bakgrund 
MTG styrgrupp gav hösten 2018 kommuncheferna i uppdrag att föreslå en 
ändamålsenlig organisation för BRÅ-arbetet på tjänstepersonnivå.  

Beslutsunderlag 
- Ny organisation BRÅ 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 177 Dnr 2019-00058 750 

Delgivning Anvisning från Länsstyrelsen om Mottagande av 
ensamkommande barn.  

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

Bakgrund 
Länsstyrelsen har beslutat om hur många ensamkommande barn som ska anvisas 
till respektive kommun, 2020.  

Beslutsunderlag 
- Anvisning ensamkommande barn 2020.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 178 Dnr 2019-00030 027 

Delgivning FAS protokoll 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges varje möte FAS protokoll.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll samverkan 20 augusti 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 179 Dnr 630  

Delgivning Sjukfrånvaro 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerade.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden följer upp verksamhetens sjukfrånvaro månadsvis. 

Verksamheterna inom vård- och omsorg har en högre sjukfrånvaro än 
genomsnittet i kommunen. Det är framför allt några arbetsgrupper för särskilt 
boende och LSS/funktionshinder som ”sticker ut”. Enhetscheferna arbetar 
tillsammans med HR och Avonova med hälsoanalyser och riktade insatser för att 
sänka sjuktalen.  

 

Den 2 september ska vård- och omsorgsverksamhetens chefer med ledning från 
personalkontoret genomföra en work-shop i arbetet med strategier för minskad 
sjukfrånvaro.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 180 Dnr 639  

Delgivning anvisningstal Länsstyrelsen 

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

Bakgrund 
Länsstyrelsen har beslutat om anvisningstal gällande asylsökande, 2020.  

Beslutsunderlag 
- Migrationsverkets förslag till länstal 2020 

- Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2020 

- Förslag till kommuntal 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 181 Dnr 653  

Delgivning Program Åldrande med livskvalitet 

 

 

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

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om program om Åldrande och livskvalitet som 
kommer ges under hösten, i Skövde.  

Beslutsunderlag 
- Inbjudan 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 182 Dnr 2019-00077 000 

Samverkansärenden mellan VON och BUKN 

Bakgrund 
 Enligt tidigare politiskt beslut ska ovanstående nämnder ha ett gemensamt 
sammanträde en gång per termin i syfte att diskutera frågor som berör båda 
nämnderna. 

 

Temat för dagen är ”Projekt Nära Vård Barn och Unga Norra Skaraborg” som 
pågått sedan januari 2018 och som kommer avslutas vid årsskiftet.  

Beslutsunderlag 
- Inbjudan 

- Minnesanteckningar 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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