
 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(34) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 20 januari 2020 kl 09:30-13:15 Paragrafer §§ 1-24 

Plats: Socialkontoret IFO Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Karin Ahrle 
Sekreterare 

  
Justeras   

Anita Ahlgren (L) 
 
 
Beslutande Mikael Ericksson (RV), Ordförande 

Maritha Hagström (C) 
Anders Andersson (M), 2:e vice ordförande 
Anita Ahlgren (L) 
Lars-Göran Ytterberg (S) 

 

   

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Linda Hurtig Johansson, MAS, 9 § 
Jennie Lans, enhetschef, 9 § 
Gunilla Gustavsson ordförande kommunal, 7-
23 §§ 
Karin Ahrle, utvecklingsledare 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 2(34) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-01-20 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 

ProSale Signing Referensnummer: 824157



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 3(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 158 
Val av justerare ..................................................................................................... 5 

§ 2 Dnr 159 
Godkännande av dagordning .................................................................................. 6 

§ 3 Dnr 160 
Anmälan om ev. jäv ............................................................................................... 7 

§ 4 Dnr 2019-00047 700 
Uppdrag hemmaplanslösningar på IFO ..................................................................... 8 

§ 5 Dnr 2020-00005 002 
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§ 6 Dnr 2019-00087 346 
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§ 7 Dnr 2020-00003 
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§ 8 Dnr 2019-00080 000 
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§ 9 Dnr 2020-00002 700 
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Gemensamma optioner för gemensamt IT stöd för hälso- och sjukvården i 
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§ 16 Dnr 2019-00020 047 
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§ 18 Dnr 2019-00064 000 
Delgivning från SKR .............................................................................................. 28 

§ 19 Dnr 2019-00049 047 
Delgivning LSS Utjämningsbidrag 2019-2021. .......................................................... 29 

§ 20 Dnr 2019-00038 999 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 4(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Delgivningar 2019 ................................................................................................ 30 

§ 21 Dnr 2020-00011 308 
Delgivning Upphörande av alkoholtillstånd ............................................................. 31 

§ 22 Dnr 2020-00001 999 
Delgivningar 2020 ................................................................................................ 32 

§ 23 Dnr 2020-00015 999 
Delegationsbeslut ................................................................................................ 33 

§ 24 Dnr 2019-00001 000 
LSS presenterar sin verksamhet............................................................................. 34 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 5(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Dnr 158  

Val av justerare 

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

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

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 6(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

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

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Gunilla Gustavsson, ordförande 
kommunal får närvara vid dagens möte.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen. 

 

Av 11 § reglemente för vård- och omsorgsnämnden framgår att anställda i 
kommunen kan medges rätt att närvara vid sammanträde.  
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 7(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 8(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Dnr 2019-00047 700 

Uppdrag hemmaplanslösningar på IFO 

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

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef informerar om uppdraget skjuts på 
framtiden då bemanningen ses över inom verksamheten och planen ha förändrats. 

Det som är gjort hittills i arbetet gällande hemmaplanslösningar, kan tillvaratas  
men kommer att redovisas längre fram till nämnden. Ursprungsplanen har 
förändrats 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-05-06 IFO-chef Eva Mårdberg och 1:e 
socialsekreterare barn- och unga Elisabeth Nord, i uppdrag att ta fram förslag för 
utveckling av insatser på hemmaplan i form av praktiskt och kompensatoriskt stöd 
samt stöd vid umgänge.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse hemmaplanslösningar skriven av Elisabeth Nord 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 9(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Dnr 2020-00005 002 

Delegationsordning 2020 

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

 

Serveringstillstånd, s. 109 

Lag om tobak och liknande produkter, s.113 

Handläggning enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel, s. 116 

Föra kommunens tala i domstol, s. 21 

Signera fullmakt till avliden person som saknar anhörig, s. 61 

Generellt redaktionella rättelser av dokumentet i sin helhet 

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

Bakgrund 
I samband med att Gullspångs kommun ingått avtal med Tillståndsenheten i 
samverkan, har beslut fattats om att deras förslag på delegationsordning ska antas 
i avtalsparternas delegationsordning. 

Gällande att signera fullmakt då avliden person saknar anhörig är en punkt som 
tidigare saknats i delegationsordningen. 

De redaktionella ändringarna bör rutinmässigt genomföras i samband med beslut 
om förändringar i delegationsordningen.  

Förslagen till förändringar är gulmarkerade förutom nedanstående avsnitt:  

Serveringstillstånd 

Lag om tobak och liknande produkter 

Handläggning enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord och bedömningen är att beslutet inte kommer att 
beröra barn och ungdomar, nu och i framtiden utifrån de angivna ändringarna- 
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Sid 10(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Jämställdhetsanalys 

Jämställdhetsanalys är gjord och bedömningen är att ärendet berör både kvinnor 
och män på lika villkor. 

              

Sammanfattande bedömning 

Bedömningen är att Delegationsordningen behöver revideras utifrån de föreslagna 
punkterna.  

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse skriven av Karin Ahrle 

-Förslag på reviderad delegationsordning 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 824157



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 11(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Dnr 2019-00087 346 

Taxor och avgifter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift om 1000 kronor för 
borttappade eller förstörda larmknappar till trygghetslarm. 

 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att den genomsnittliga avgiftssatsen om 1,305 % används vid 
beräkning av avgifter inom vård- och omsorg under 2020.  

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

Bakgrund 
Genom hemvården kan, förutom personer med biståndsbedömda beslut, samtliga 
kommuninvånare över 67 år få tillgång till ett trygghetslam. Avgiften för 
trygghetslarm är 325 kronor per månad och ger brukaren möjlighet att vid behov, 
t.ex. vid ett fall, få kontakt med larmcentralen. Apparaturen för larmen köps in av 
verksamheten. Kostnaden för ett nytt larm är 1000 kronor. Idag belastas 
hemvården denna kostnad i det fall brukare tappar bort eller haft sönder sin 
larmknapp.  Verksamheten föreslår därför att en avgift om 1000 kronor debiteras 
brukaren för borttappat eller förstört larm. 

 

Då Gullspångs kommun omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser 
(Amnehärads församling 1,335, Hova Älgarås församling 1,275) föreslås en 
genomsnittlig procentsats för beräkning av avgifter inom vård och omsorg. 
Beräkningen ger samma avgiftssats för 2020 som för 2019.  

Uppgiften används vid den preliminära skatteberäkningen som görs i procapita.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Malin Karlsson 

- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Malin Karlsson 
Avgiftshandläggare 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 13(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 Dnr 2020-00003  

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.  

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamheternas ekonomiska 
utfall. I januari görs ingen ekonomisk prognos. Årsbokslutet är inte sammanställt.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt   
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 14(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Dnr 2019-00080 000 

Granskning av Vård- och omsorgsnämndens verksamheter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar som sitt eget.  

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

Bakgrund 
Kommunens förtroendevalda revisorer har genomfört en fördjupad granskning av 
styrning, ekonomistyrning och bemanningsarbete i de verksamheter som vård- och 
omsorgsnämnden har ansvar för, se bifogade dokument. 

Revisorerna har begärt att vård och omsorgsnämnden ska yttra sig över rapporten 
senast den 31 januari 2020.  På nämnden sammanträde i november 2019 
beslutades nämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram ett skriftligt underlag 
till nämndens yttrande inklusive en handlingsplan för åtgärder utifrån revisorernas 
granskning.  

 

Barn- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berör vård- och omsorgsnämndens interna arbete med ekonomi och 
kvalitetssäkring. Indirekt berör beslutet samtliga invånare i kommunen som 
kommer i kontakt med nämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Tjänsteskrivelse 

Bilaga 2. Revisionsrapport 

Bilaga 3. Granskningsunderlag 

Bilaga 4. Missiv 

Bilaga 5. Yttrande gällande granskningsrapport 

Bilaga 6. Handlingsplan för ekonomistyrning 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 16(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Dnr 2020-00002 700 

Vård- och omsorgschefen informerar 2020 

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

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, Linda Hurtig Johansson MAS samt Jennie 
Lans, enhetschef redogör för ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden informeras om att sabbotage och stöld har 
förekommit i lägenheter inom kommunens försorg, vilket nämnden uppmanar att 
polisanmälan. 

Linda hurtig Johansson informerar om FVM. 

 

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen informerar om följande: 

Aktuell information avseende FVM inför avtalsskrivande (MAS Linda Hurtig 
Johansson deltar i föredragningen). 

Hyresavtal Östergatan 23 (enhetschef Jennie Lans deltar i föredragningen). 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej nödvändig då ärendet är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej nödvändig då ärendet är information.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Bilaga 1. Information från Västkom finns under punkten 12.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 18(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Dnr 2019-00078 700 

Årshjul 2019-2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderat förslag på Årshjul med 
följande ändring: 

 

- LSS presenterar sin verksamhet i januari 

- Årsbokslut redovisas i mars 

- Ej verkställda beslut redovisas i februari 

- IFO presenterar sin verksamhet i maj 

- Karl-Göran Karlssons  fond i november 

- Förslag på utdelning av Yngve Hedins fond samt Beslut om att inte dela ut ur 
stiftelser och fonder tas i november  

- Äldreomsorgen presenterar sin verksamhet 

- Gemensam nämnd mellan BUKN och VON sker i april och oktober 

- Redovisning av enhetens mål och aktiviteter i mars, maj och september.  

Behandling på sammanträdet 
Karin Ahrle, utvecklingsledare redogör för ärendet.  

Bakgrund 
Ett årshjul för nämndens arbete antogs av vård- och omsorgsnämnden 2019-10-07 
med syfte att vara en hjälp för att säkerställa att återkommande ärenden tas upp 
och förbereds konsekvent. I beslutet framgår att i händelse av att förändringar i 
planeringen sker ska årshjulet revideras i enlighet med hur verksamheten årligen 
fortlöper utifrån beslut och andra lagkrav. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör inte direkta barn och ungdomar, nu och i framtiden. 

 

              

Sammanfattande bedömning 

Nya händelser som behöver rapporteras återkomma till nämnd, har uppdagats.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Karin Ahrle 

- Förslag på reviderat Årshjul 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 
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§ 11 Dnr 2019-00057 739 

Äldreomsorgsplan  

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

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

Vård- och omsorgsnämnden uppger att särskilt boende, korttidsboende samt 
statistik/demografi behöver finnas med som rubriker i äldreomsorgsplanen. Vidare 
anser nämnden att den pågående planeringen av att ställa om ytterligare en 
avdelning på Amnegården till särskilt boende, bör finnas omnämnd i 
Äldreomsorgsplanen. 

Fortlöpande information ges på nämnden i februari och mars, innan beslutet tas i 
april 

Bakgrund 
Under 2018 fattade Vård och omsorgsnämnden beslut att Gullspångs kommuns 
äldreomsorgsplan 2013-2017 ska gälla fram till att en ny plan, genom revideringar, 
kan antas.  

Inom vård och omsorgsverksamheten arbetar en arbetsgrupp ledd av enhetschef 
Susanne Ljungberg med revidering av kommunens äldreomsorgsplan. På 
nämndens sammanträde i juni 2019 presenterade enhetschef Susanne Ljungberg  
arbetat ett underlag med statistik utifrån befolkningsprognos och  behov av olika 
typer av boenden för äldre. I dagsläget finns ett arbetsmaterial och ett underlag 
för diskussion. Det kommunala pensionärsrådet har tillsammans med 
representanter från sina organisationer och medarbetare deltagit i en workshop i 
september 2019 och därigenom bidragit i processen.  

Vård och omsorgsnämndens ledamöter har tagit del av arbetsmaterialet i syfte att 
kunna diskutera planen i sina partigrupper. 

Kommunens äldreomsorgsplan är och kommer vara ett viktigt 
inriktningsdokument för såväl politik som verksamhet därför är det av vikt att 
arbetsprocessen inte forceras fram.  

Bifogad kommunikationsplan kan komma att revideras.  

 

Barnkonsekvensanalys 
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Ej aktuell i detta ärende. 

 

Jämställdhetsanalys 

Ärendet gäller både kvinnor och män i åldern 65 år och äldre. Det är viktigt att 
samhällets beslut gällande insatser för äldre tillgodoser både kvinnors och mäns 
behov av vård, omsorg och möjligheter till meningsfulla aktiviteter.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Kommunikationsplan 

Beslutet ska skickas till 
Susanne Ljungberg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 Dnr 2019-00072 770 

Gemensamma optioner för gemensamt IT stöd för hälso- och 
sjukvården i Västra Götaland,  

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

Bakgrund 
Delgivning om kompletterande information gällande FVM 

Beslutsunderlag 
- Komplettering av erbjudande 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 13 Dnr 2020-00007  

Information FAS protokoll 

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

Behandling på sammanträdet 
Gunilla Gustavsson, kommunals representant påpekar att beslutsgången behöver 
gå rätt tillväga. Innan beslut fattas i nämnden ska de samverkas först.  

Bakgrund 
  Information om FAS protokoll är en återkommande punkt vid alla 
nämndssammanträden.    

Beslutsunderlag 
- Protokoll från FAS vård- och omsorg 20191217 

- Protokoll från FAS vård- och omsorg 20191112 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 Dnr 2019-00075 108 

Delgivning Sammanställning av synpunkter och klagomål 2018-
2020 

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

Bakgrund 
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål redovisas varje halvår till 
vård- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
- Sammanställning 200110 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 25(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 Dnr 2020-00009 999 

Delgivning sjukstatistik 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges statistik om sjukfrånvaro mellan åren 2017, 
2018 samt tom nov. 2019.  

Beslutsunderlag 
- Sjukstatistik 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 26(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 Dnr 2019-00020 047 

Statliga utvecklingsmedel för Vård- och omsorg 2019. 

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

Bakgrund 
Vård- omsorgsverksamheten informeras om utvecklingsmedel.  

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av statliga utvecklingsmedel för 2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 27(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Dnr 2019-00033 700 

Dom för delgivning 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om ett beslut från kammarrätten Mål. nr. 347-
19 

Beslutsunderlag 
- Beslut från Kammarrätten 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 28(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Dnr 2019-00064 000 

Delgivning från SKR 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om en inkommen handling från SKR 

Beslutsunderlag 
- Meddelande från SKR:s styrelse om rekommendation om överenskommelse 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 29(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 Dnr 2019-00049 047 

Delgivning LSS Utjämningsbidrag 2019-2021.  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om utjämnings-kostnader mellan kommuner 

Beslutsunderlag 
- Utjämningsbidrag av LSS-kostnader mellan kommuner 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 30(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 Dnr 2019-00038 999 

Delgivningar 2019 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om följande ärenden: 

- Hälso- och sociala effekter  vid cannabisanvändning av icke medicinskt syfte 

- Digitalisering av närvarolistor vid nämnd 

- Stämningsmannadelgivning, Polisen 

Beslutsunderlag 
- WHO rapport 

- Protokollsutdrag 2019-12-10 § 40 

- 1.pdf Överfört från KS 2019-00001 

- 1a.pdf Överfört från KS 2019-00001 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 31(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 Dnr 2020-00011 308 

Delgivning Upphörande av alkoholtillstånd  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om upphörande av alkoholtillstånd 

Beslutsunderlag 
- Upphörande av alkoholtillstånd 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 32(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 22 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om: 

- upphörande av alkoholtillstånd 

- Bristande förutsättningar för tillsynen av vård och omsorg 

Beslutsunderlag 
- Upphörande av alkoholtillstånd 

- Bristande förutsättningar för tillsynen av vård och omsorg 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 33(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 Dnr 2020-00015 999 

Delegationsbeslut  

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

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsbesluten fortsättningsvis 
redovisas på samma sätt som på FAS sammanträdena.  

Behandling på sammanträdet 
Diskussioner förs om att vård- och omsorgsnämnden önskar få del av namn och 
personnummer i samband med anmälan av delegationsbeslut.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om anmälan av ett delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslutblankett vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-01-20 

 

Sid 34(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 Dnr 2019-00001 000 

LSS presenterar sin verksamhet 

Behandling på sammanträdet 
Jennie Lans, enhetschef och Siw Andersson, enhetschef berättar om LSS 
verksamheten.  
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