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§ 106 Dnr 158  

Val av justerare 

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

 

Behandling på sammanträdet 
 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Maritha Hagström (C) justerar dagens 
protokoll.   

 Beslutet ska skickas till 

Akt 
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§ 107 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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§ 108 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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§ 109 Dnr 2019-00113 700 

Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd 

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

  

Behandling på sammanträdet 
 Ida Wiik, IFO chef redogör för de nya riktlinjerna, under sammanträdet.     

Bakgrund 
Riktlinjer är reviderade i maj 2020 av IFO-chef och socialsekreterare i 
vuxengruppen på Individ- och familjeomsorgen i Gullspångs kommun. Riktlinjerna 
för ekonomiskt bistånd ska vägleda socialsekreterarna i handläggningen gällande 
ekonomiskt bistånd i kommunen. Målet är att de ska sträva efter en likabehandling 
för de sökande när det gäller bidragsnivå, rätten till bistånd samt insatser för att nå 
självförsörjning. Riktlinjerna anger vad som anses vara skälig levnadsnivå i 
normalfallet men de ska inte tolkas som absoluta regler, utan en individuell 
prövning ska göras på individnivå. 

Det som är reviderat sedan föregående år 2019 är gulmarkerat/överstruket. 

 

Barnkonsekvensanalys 

I riktlinjerna beaktas barnets bästa gällande ekonomiskt bistånd och insatser 
utifrån FN:s Barnkonvention. När en utredning om ekonomiskt bistånd berör barn 
ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets situation och alltid beakta barnets bästa.  

 

Jämställdhetsanalys 

Riktlinjerna gör inte skillnad på om den sökande är man eller kvinna. De behandlar 
alla lika. 

            

Sammanfattande bedömning 

Se ovan.     
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Beslutsunderlag 
-Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Ida Wiik 
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§ 110 Dnr 2019-00016 700 

Uppdrag gällande organisationsfördelning mellan IFO och VISA 
enheterna. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och ger förvaltningen i 
uppdrag att komma med ett fördjupat beslutsunderlag samt förslag till beslut till 
nämndens sammanträde i augusti 

Behandling på sammanträdet 
 Katarina Widell, vård- och omsorgschef och Ida Wiik, IFO chef redogör för ärendet 
under sammanträdet.    

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

Utredningen genomfördes i form av en enkätundersökning, en fokusgrupp och ett 
studiebesök där personalen i de olika verksamheterna var involverade. Resultatet 
presenterades för Vård och omsorgsnämnden i december 2019, se bilaga 1.  

De slutsatser som utredningen kom fram till var: 

att det finns en bred samsyn och vilja till ett närmare samarbete. Det kräver 
förändringar i verksamheterna för att skapa förutsättningar för ett gemensamt 
arbetssätt runt individen.  

att samordning i gemensamma lokaler eller i nära anslutning får en hög prioritet i 
lokalgruppen. 

frågan gällande digitalisering av försörjningsstödet i form av e-tjänst (i ett MTG-
perspektiv) behöver snabbt få en lösning. 

att ett gemensamt journalsystem med tillhörande utredningsverktyg skulle ge 
stora vinster. 

 ett behov att en gemensam handlingsplan, fler sysselsättningsåtgärder, 
gemensamma aktiviteter och utbildningar. 
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Under 2020 har samverkan mellan IFO och VISA har utvecklats och stärkts vilket 
gett flera positiva resultat t.ex. var Gullspång den enda kommunen i Skaraborg 
med minskad arbetslöshet bland unga och nyanlända.  

VISA har sökt och beviljats medel för ett EFS-projekt inom ”Växtkraft”. Projektet 
startade den 1 juni och en socialsekreterare från vuxengruppen har påbörjat en 
projektanställning inom VISA.  

Parallellt har en förstudie gällande digitaliserat och automatiserat försörjningsstöd 
genomförts inom MTG på uppdrag av MTG styrgrupp, bilaga 2.   

Mariestads kommun har sedan tidigare genomfört organisationsförändring där 
försörjningsstödet huvudsakligen handläggs genom ansökan via e-tjänst och 
resurser har tillförts AME. Efter förstudiens genomförande har Mariestad valt att 
ställa sig utanför projektet. Anledningen är att man vill avvakta resultatet av den 
gemensamma upphandlingsprocessen som 12 kommuner i Skaraborg gemensamt 
gått in i avseende nytt verksamhetssystem.  

Den gemensamma upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem som sker i 
Skaraborg syftar till att hitta en leverantör som kan ge bästa helhetslösning för all 
verksamhet inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 
Leverantörsvisningar har genomförts och själva upphandlingsprocessen planeras 
pågå under hösten 2020 och vara klar i slutet av november. En ev. implementering 
av nytt verksamhetssystem kommer påbörjas i tre pilotkommuner under 
2021/2022.  

Töreboda kommun har påbörjat samma process som Mariestad och fattat politiska 
beslut om organisationsförändringar som syftar till att öka resurser på AMU och 
minska handläggning på IFO.  

För att Gullspångs kommun ska kunna ta nästa steg mot en digitalisering av 
försörjningsstödet (e-tjänst) krävs uppgradering av verksamhetssystemet. 
Förstudien förordar att Gullspång upphandlar och övergår till LifeCare (samma 
leverantör som tillhandahåller ProCapita). Töreboda har redan gått över till 
LifeCare och att båda kommunerna har samma verksamhetssystem är en 
förutsättning för att kunna genomföra automatiseringen (robotfunktionen). En 
upphandling av LifeCare innebär betydande kostnader för moduler, 
implementering och drift, bilaga 3. Införande av e-tjänst kan genomföras i det 
system vi har idag, men kräver också inköp av kompletterande moduler och 
kostnader för implementering och drift.  Det senare alternativet innebär att 
processerna inte kan samordnas med Töreboda och att vi inte kan ta steget mot 
automatisering. Med LifeCare försvinner dock den möjlighet vi har idag att skicka 
uppdrag till VISA genom ProCapita. Någon modul för AME finns idag inte vare sig i 
Procapita eller i LifeCare, men Tieto har ett pågående arbete att utveckla en sådan 
modul. 

En digitalisering av försörjningsstödet innebär initialt en ökad arbetsbelastning på 
vuxengruppen, framför allt om alternativet med LifeCare är aktuellt.  
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När e-tjänsteplattformen är införd ska samtidigt en omorganisation vara 
genomförd då handläggningen kommer att vara förenklad och kräver mindre 
personalresurser. Personalresurser ska istället flyttas till VISA i syfte att arbeta 
med att utreda, utveckla och stärka klienternas egna resurser på väg mot egen 
försörjning.  

Sammantaget är det en rad faktorer att ta hänsyn till för beslut i frågan om 
digitaliserat och automatiserat försörjningsstöd.   

Det är viktigt att det, förutom en samsyn mellan IFO och VISA, finns en politisk 
förankring av de beslut som krävs för att ett digitaliserat och automatiserat 
försörjningsstöd och de organisationsförändring detta för med sig.  

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är en information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är en information.              

    

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Tjänsteskrivelse ”Utveckling av samarbete IFO och VISA. 

Bilaga 2. Förstudie ”Digitaliserat och automatiserat försörjningsstöd. 

Bilaga 2. Offert  

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 111 Dnr 2020-00058 700 

Norra brottsofferjouren 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förslå Kommunstyrelsen att stödja 
Brottsofferjouren i Norra Skaraborg genom verksamhetsbidrag med två kronor per 
invånare under 2020. 

  

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

Bakgrund 
Brottsofferjouren i Norra Skaraborg är en ideell förening som verkar i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Sedan flera år har de tre kommunerna 
långtgående samarbete på många områden, exempelvis i trafiksäkerhetsrådet och 
brottsförebyggande rådet. Föreningens arbete kan därför ses som ett komplement 
i det samarbetet. 2019 stödde Gullspångs kommun jouren med 2 kronor per 
invånare och i 2020 års ansökan efterfrågas samma belopp.  

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör alla som kommer i kontakt med brott och är i behov av stöd i 
händelsen. Beslutet är därför av störta vikt så att de som drabbats av brott får det 
stöd som de behöver. 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga invånare i kommunen oavsett kön, ålder eller etnisk 
bakgrund. Viktigt är att alla som är i behov av hjälp får den. Här visar statistiken att 
det är främst kvinnor som söker hjälp.  

Brottsofferjouren behöver därför jobba med att få både män och kvinnor att se 
behovet av verksamheten              

 

    

Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag 

Verksamhetsberättelse för 2019 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Norra Brottsofferjouren 
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§ 112 Dnr 2020-00055 739 

Remiss Palliativ vård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att undersöka om kommunen har möjlighet 
att besvara Remissen gällande Palliativ vård, tillsammans med Skaraborgs 
kommunalförbund. Nytt beslut tas i vård- och omsorgsnämndens möte i augusti. 

  

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

Bakgrund 
En remiss har inkommit för att ge kommunen möjlighet att besvara senast den 16 
november.  

Beslutsunderlag 
- Remiss Nationellt vårdprogram Palliativ vård 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 113 Dnr 2020-00064 700 

Inriktningsbeslut gällande in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att 
Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård ska förlängas till och med 2021-12-31.  

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

    

Bakgrund 
 

Barnkonsekvens och jämställdhetsanalys 

Beslutet reglerar i en partsöverenskommelse om samverkan och betalningsansvar 
mellan huvudmän. Indirekt berör beslutet personer i alla åldrar, kvinnor och män, 
flickor och pojkar och syftar till att stärka den enskildes rätt till en trygg och säker 
utskrivning.  

         

    

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.  

Bilaga 2. Protokoll 2020-05-18 

Bilaga 3. § 29 protokollsutdrag 

Bilaga 4. Protokollsutdrag 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 114 Dnr 2020-00068 700 

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att anta 
länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra 
Götaland ”Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende.”  

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

   

Bakgrund 
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till 
handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom 
VGR och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och 
specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän 
kan bjudas in i samverkansavtal vid behov. 

Inriktningsdokumntet utgör gemensam grund för kommunernas och VGR:s 
organiserade integrerade arbete. Dokumentet syftar till att underlätta utveckling 
och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med sammansatta behov 
inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när behoven behöver 
tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen. 

Integrerat arbete behöver organiseras för att hållbarhet ska kunna säkras. 
Inriktningsdokumntet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas: 

Avtal/överenskommelse gällande uppdrag 

Organisation 

Verksamhetens innehåll 

Uppföljning och utvärdering. 

VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget och rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna om beslut. 

2020-05-08 beslutade Skaraborgs kommunalförbunds direktion rekommendera 
kommunerna att anta inriktningsdokumntet. 
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Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör indirekt barn och unga som lever i familjer där det förekommer 
missbruk och/eller psykisk ohälsa.  

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör indirekt kommuninvånare med missbruk och/eller psykisk ohälsa 
oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet.               

    

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Länsgemensamt inriktningsdokument ”Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.” 

Bilaga 2. protokollsutdrag 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 115 Dnr 2020-00022 047 

Statliga utvecklingsmedel för Vård- och omsorg 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan och tillstyrker att 
IFO verksamheten i samarbete med folkhälsostrategen genomför 
kommunövergripande utbildningar för våldsförebyggande arbete.    

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

    

Bakgrund 
Länsstyrelsen Västra Götaland fördelar för fjärde året i rad tre miljoner kronor i 
utvecklingsmedel för universellt våldsförebyggande arbete. Insatserna ska bidra till 
utveckling av ett långsiktigt våldsförebyggande arbete, ha en genusförändrande 
ansats och utgå ifrån våldets kontinuum som belyser sambandet mellan grovt och 
lindrigt våld. 

Universell prevention kan rikta sig till den breda allmänheten, till avgränsande 
geografiska områden eller till en viss målgrupp oavsett vilka erfarenheter av våld 
eller risk för våld som målgruppen har. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet kommer att beröra barn och ungdomar, nu och i framtiden 

Barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet då de inte får utsättas för eller 
bevittna våld 

Jämställdhetsanalys 

Underlaget för analysen utgår från följande frågeställningar 

Ärendet berör kvinnor och män, flickor och pojkar?  

Ärendet kan få betydande konsekvenser som gör att det är viktigt med en 
jämställdhetsanalys. 

Om ja 

Nedan beskrivs hur konsekvenserna av beslutet för kvinnor, män, flickor och 
pojkar  

Statistik som beskriver konsekvenserna, vad skiljer vad är lika 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 20(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Vilka följder beslutet för kvinnor och män, flickor och pojkar få 

Är det säkerställt att båda föräldrarna på ett likvärdigt sätt tas i anspråk 

 

Jämställdhetsanalys om hur underlag förhåller sig till statistik i förhållande till 
uppställda jämställdhetsmål? 

              

   

Beslutsunderlag 
Utlysning av utvecklingsmedel gällande våldsförebyggande arbete 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Eva Wernersson 

Linnéa Wiljén  
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 21(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 116 Dnr 2020-00003 040 

Ekonomisk uppföljning VoN 2020 

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

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

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information.              

    

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning maj 2020 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 22(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 117 Dnr 2020-00002 700 

Vård- och omsorgschefen informerar 2020 

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

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

        

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen informerar nämnden om följande: 

Aktuell situation och vidtagna åtgärder utifrån Coronapandemin. 

Verksamhetens sommarplanering. 

Rapportering av informationssäkerhetsincident. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell då ärendet är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuell då ärendet är information.               

Sammanfattande bedömning 

    

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 23(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 118 Dnr 2020-00007 999 

Information FAS protokoll 

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

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

    

Bakgrund 
Information om FAS protokoll är en stående punkt på vård- och omsorgsnämndens 
dagordning. Information om FAS protokollet för juni månad delges muntligt.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 24(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 119 Dnr 2020-00009 999 

Information sjukskrivningar 

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

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

    

Bakgrund 
Information om sjukskrivningar är en stående punkt på vård- och 
omsorgsnämndens dagordning. Information om sjukskrivningar delges muntligt.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 25(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 120 Dnr 2019-00054 700 

Information Internt arbete Vård- och omsorgsnämndens process.  

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

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

    

Bakgrund 
Ett förslag på Anvisning om hur ärendehantering av dokument till nämnden ska 
hanteras. Ett beslut är taget i vård- och omsorgsnämnden 2019-02-04 VON § 30 
där vård- och omsorgsnämnden informeras om att internt arbete som pågår, 
med att utarbeta arbetet inom verksamheten kring hantering av ärenden som ska 
tas upp i vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden fastslår att 
nämnden önskar få uppdaterad information om det fortlöpande interna arbetet 
kring ärendehantering.  

 

    

Beslutsunderlag 
Förslag Anvisning till Ärendehantering 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 900453



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 26(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 121 Dnr 2020-00056 108 

Delgivning Lex Sarah rapport LSS 

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

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

     

Bakgrund 
Ett klagomål har inkommit från IVO gällande LSS verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Klagomål inkom från IVO 

för diarieföring och sekretessmarkering 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 27(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 122 Dnr 2019-00075 108 

Delgivning Sammanställning av synpunkter och klagomål  

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

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

    

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges inkomna synpunkter och klagomål två gånger 
per år enligt årshjulet. 

Vård- och omsorgsnämnden delges om ett nytt klagomål gällande socialpsykiatrin.  

Beslutsunderlag 
Sammanställning till nämnd.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 28(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 123 Dnr 2020-00015 999 

Delgivning Delegationsbeslut  

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

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

    

Bakgrund 
Det har inte inkommit något underlag för beslut om anställningar till vård- och 
omsorgsnämndens möte 200615.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 29(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 124 Dnr 2020-00065 020 

Delgivning Dispens från anställningsstopp 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om en dispens från anställningsstopp på 
Bergsholmen.  

Beslutsunderlag 
Dispens 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-06-15 

 

Sid 30(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 125 Dnr 2020-00061 700 

Delgivning Tillsyn av IVO i samband med Corona 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om Tillsynsbesök från IVO i samband med 
Coronapandemin.  

Beslutsunderlag 
161613/2020-6 Underrättelse avslutad tillsyn 

161648/2020-5 Underrättelse avslutad tillsyn 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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