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§ 56 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) väljs till justerare. 
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§ 57 Dnr 159 

Godkännande av dagordning 

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

 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen med tillägg av 
punkterna: 

Riktlinjer för missbruk   

Information om SKIFO, samarbete socialtjänst och skola. 
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§ 58 Dnr 160 

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 59 Dnr 2021-00072 

Samarbete skola - socialtjänst, SKIFO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden är informerad och beslut kommer tas på nämndsmötet 
i juni. 

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har vid ett gemensamt möte 6 maj med Barn, 
utbildning- och kulturnämnden fått information om samarbete mellan skola - IFO. 
Underlaget kommer presenteras vid nämndsmötet i juni. 

Beslutsunderlag 
Presentation av SKIFO 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 60 Dnr 2021-00070 

Riktlinjer missbruk 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för vuxna med 
missbruk/beroendeproblematik inom individ- och familjeomsorgen i Gullspångs 
kommun. 

Behandling på sammanträdet 
IFO-chef Ida Wiik redogör för ärendet.  

Bakgrund 
IFO-chef Ida Wiik informerar nämnden om Riktlinjer för vuxna med missbruk.  

 

Riktlinjer är reviderade i maj 2021 av IFO-chef på Individ- och familjeomsorgen i 
Gullspångs kommun. Samverkan, som är en del av riktlinjerna är reviderad med 
enhetschef i Töreboda kommun, där en dialog fördes kring personer som flyttar 
mellan kommunerna. Detta för att säkerställa att de får den vård och behandling 
som de har behov av. Riktlinjerna ska vägleda socialsekreterarna i handläggningen 
gällande missbruk och beroendeproblematik i kommunen. Målet är att de ska 
sträva efter en likabehandling för de sökande när det gäller behandling för 
missbruk och beroendeproblematik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Riktlinjer för vuxna med missbruk 

Beslutet ska skickas till 
Ida Wiik 

Akt 
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§ 61 Dnr 2021-00065 

Beslut om samråd: Förslag till ändring av stadsplan för 
Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl., Gullspångs 
kommun, Skaraborgs län 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot yttrandet. 

Behandling på sammanträdet 
Sara Larsson, socialt ansvarig samordnare, informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2021 att rubricerat förslag 
till ändring av stadsplan ska bli föremål för samråd. Vård- och omsorgsnämnden 
har möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. Samrådstiden pågår till och med 
den 27 maj. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar nås via denna länk: https://gullspang.se/Gullspangs-
kommun/Bygga--bo/Stadsplanering/Pagaende-detaljplaner/Asen-13- 

 

Mejl från planarkitekt Erik Söderström, Mariestads kommun 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 9(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 Dnr 2021-00004042 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att enhetscheferna för hemvården genomför 
en fördjupad analys av sina verksamhetskostnader och tar fram en handlingsplan 
för att få en budget i balans till nämndens möte i juni. 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell och controller Micha Rieckmann föredrar 
ärendet.  

 

Bakgrund 
 

Vård och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamhetens ekonomiska 
utfall. 

Tertialrapporten efter årets fyra första månader visar på ett prognostiserat 
underskott på helåret med -1 950 tkr.  

Underskottet finns inom: 

• Ledning, p g a intäktsbortfall gällande hyror, 

• Äldreomsorg, framför allt hemvården 

 

 

För analys och åtgärder, se bilagd rapport.  

  

Barnkonsekvensanalys 

Besparingsåtgärder för Individ och Familjeomsorgen riskerar att drabba barn och 
unga. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de beslut som tas gällande 
besparingar inte påverkar barns och ungas rättigheter och att verksamheten kan 
säkerställa att nödvändiga insatser ges för att ge barn och unga trygga och goda 
uppväxtvillkor.  
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Jämställdhetsanalys 

Besparingsåtgärder inom vård och omsorgsverksamheten riskerar att drabba 
kommuninvånare som behöver insatser från nämnden oavsett ålder, kön eller 
etniskt ursprung. Det är viktigt att nämnden säkerställer att de beslut som tas 
gällande besparingar inte påverkar brukarnas rättigheter och att verksamheten 
kan säkerställa att insatser kan ges med god kvalitet utifrån den enskildes behov 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport april -21 

 

Intäktsbortfall framför allt för hyror på Mogården, där det har funnnit tomma 
lägenheter. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 63 Dnr 2021-00068 

Information om Stratsys 

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

Behandling på sammanträdet 
Controller Micha Rieckmann informerar nämnden om Stratsys. 

 

Bakgrund 

Beslutsunderlag 
Micha Rieckmann berättar om Stratsys och hur det används i verksamheterna. 
Stratsys är ett system för att arbeta med nämndens mål och återrapportering. 
Verksamheterna tar fram aktiviteter utifrån målen.  

Ett av målen är exempelvis "Andelen äldre med hemvård i ordinärt boende som 
besväras av ensamhet ska understiga rikssnittet", där det pågår ett arbete inom 
projektet "Motverka ensamhet". Deltagare i projektet bjuds in till nästa 
nämndsmöte.  

Nämndspolitikerna önskar följa arbetet med Stratsys och målarbetet. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 64 Dnr 2021-00005000 

Vård- och omsorgschefen informerar 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell föredrar ärendet.  

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen delger nämnden aktuell information i frågor som berör 
nämndens ansvarsområde. Vid dagens sammanträde informeras nämnden om: 

* Aktuellt gällande covid-19. 

* Pågående arbetsmiljöarbete i verksamheten 

* Äldreomsorgslyftet 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefen Katarina Widell informerar om aktuellt gällande covid -
19.  

 

Arbetsmiljöarbete pågår i en arbetsgrupp där företagshälsovården Avona har fått i 
uppdrag att genomföra en kartläggning för att förbättra arbetsmiljön.  

 

Äldreomsorgslyftet: Gullspång har sex anställda som är anmälda till utbildning till 
undersköterska med start hösten 2021 på Kanalskolan i Töreboda.   
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Nämnden informeras om en incident som inträffade förra veckan, då 
mobiltelefonerna slutade att fungera. Detta påverkade bland annat att larm inte 
kunde tas emot. Incidentrapporter har skrivits. Inga larm hade missats. Felet hade 
att göra med en uppdatering i kameraappen som ligger utanför vård- och 
omsorgsenhetens system. IT-enheten arbetar med felsökning 

Åtgärder har vidtagits, bland annat för att säkerställa att det finns reservtelefoner 
på varje enhet. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 65 Dnr 2021-00055 

Skrivelse från Tillståndsenheten, utdebitering av avgifter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att 
efterskänka de fasta och rörliga årliga tillsynsavgifterna för år 2021 gällande 
verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd, enligt taxa för stadigvarande 
och tillfälliga serveringstillstånd för alkoholutskänkning. 

 

2. Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att 
kostnaderna för att efterskänka de fasta och rörliga årliga tillsynsavgifterna för år 
2021 gällande verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd ska belasta 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Kostnaden uppgår till ca 23000 tkr. 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschef Katarina Widell föredrar ärendet. 

Bakgrund 
Tillståndsenheten i Samverkan har skickat ut en skrivelse till medlemskommunerna 
med fråga om hur medlemskommunerna avser att hantera avgifterna för 
stadigvarande serveringstillstånd år 2021. Frågan ställs mot bakgrund av den svåra 
ekonomiska situation som restaurangbranschen befinner sig i med restriktioner på 
öppethållande och ett minskat kundunderlag med anledning av smittspridningen 
av Covid-19. 

 

Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun beslutade 2021-02-22 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse från taxa för stadigvarande 
serveringstillstånd. Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköping beslutade 2021-03-08 
att efterskänka de fasta och rörliga årliga tillsynsavgifterna för år 2021 gällande 
verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd. 

 

En mindre ”omvärldsanalys” i Skaraborg visar att kommunfullmäktige majoriteten 
av de kommuner som ingår i TIS kommer att föreslås att den ena eller båda 
tillsynsavgifterna efterskänks samt att en kommun sannolikt kommer att besluta 
att avgifterna inte efterskänks. Flera kommuner, bl.a. Töreboda har redan fattat 
detta beslut.  
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Fast och rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd 

 

Den fasta tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd är baserad på 
serveringsställets öppettider. Den totala grundavgiften för serveringsställena i 
Gullspångs kommun år 2020 uppgick till 23 500 kr. 

 

Den rörliga tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd är baserad på 
serveringsställets omsättning av alkoholdrycker. Den totala rörliga tillsynsavgiften 
för serveringsställena i Gullspångs kommun år 2019 uppgick till  11 290 kr. 

 

Det kan noteras att den rörliga avgiften för år 2021 är svår att förutse då den är 
grundad på år 2020 då omsättningen sannolikt var lägre med anledning av Covid-
19. 

 

 

Är det juridiskt möjligt att efterskänka avgifter för stadigvarande 
serveringstillstånd? 

 

Denna fråga har framförts till kommunjuristen i Skövde kommun som inte ser 
några hinder för att efterskänka dessa avgifter. Förutsättningarna är dock att det 
är kommunfullmäktige som ska besluta i frågan samt att beslutet att efterskänka 
avgifterna är tidsbegränsade. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tillståndsenheten i Samverkan, miljö- och byggnadsnämnden i 
Lidköping, med fråga om hur medlemskommunerna avser att hantera avgifterna 
för stadigvarande serveringstillstånd år 2021 med anledning av Covid-19 samt de 
restriktioner som ålagts näringsidkarna med anledning av detta. 

Beslutet ska skickas till 
Tillståndsenheten i Samverkan, miljohalsa@lidkoping.se  
Ekonomichef Anders Bernhall 

mailto:miljohalsa@lidkoping.se
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§ 66 Dnr 2021-00051 

Verksamhetsförlagd vårdutbildning, avtal  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att teckna 
avtalet om verksamhetsförlagd utbildning, under förutsättning att 
Kommunalförbundet ställer sig bakom förslaget. 

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

Bakgrund 
I samverkan mellan lärosätena, Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna 
har förslag till avtal för samverkan avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå arbetats fram.  

  

Arbetet har fortlöpande förankrats via utsedda representanter från varje 
kommunalförbund. Den 9 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslaget och 
rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att i sin 
tur fatta egna beslut (§16).  

Den 7 maj behandlade direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ärendet. 

  

VGR har tagit på sig att ombesörja den praktiska hanteringen av undertecknande 
av avtalen. Avsikten var att avtalen skulle skickas av VGR till kommunerna först 
efter det att respektive kommunalförbund fattat sina beslut om 
rekommendationen till kommunerna. En kommunikationsmiss har gjort att VGRs 
administratör skickade avtalen till kommunerna innan beslut fattas i 
kommunalförbunden och kommunerna.  

  

Utifrån det är det inte möjligt att inkomma med undertecknade avtal den 15 maj 
så som det står i följebrevet utan startdatum för avtalet är satt till 16 augusti.  

  

 

Barnkonsekvens- och Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är ett avtal som reglerar ansvarsfördelning mellan 
olika huvudmän i utbildningsfråga. 
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Beslutsunderlag 
* Avtal om verksamhetsförlagd utbildning 

* Informationsbrev 

* Information angående avtal 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

Koncernkontorets diarium, Residenset vid torget, Pernilla Gustafsson, 462 80 
Vänersborg 
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§ 67 Dnr 2021-00069 

Yttrande över förslag till MTG-gemensam tillsyns och 
tillståndshandläggning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden lämnar nedanstående yttrande till MTG-styrgrupp som 
sitt eget. 

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

Bakgrund 
MTG styrgrupp har i en tjänsteskrivelse från Gösta Lindmark, verksamhetschef för 
miljö- och  bygg,  daterad den 31 mars 2021 föreslagits: 

1. att fatta beslut om att Töreboda och Gullspångs kommuner tar ställning till om 
de vill inträda i ett samarbete inom MTG:s ramar beträffande uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt receptfria 
läkemedel. Det innebär i så fall att ansvaret enligt nämnda lagar för Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner handläggs av den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden 

2. Kommuncheferna får i uppdrag att föreslå förändringar i befintligt 
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma Miljö- och 
byggnadsnämnden.  

 

Av en mailväxling, se bilaga, framgår att tjänsteskrivelsen ska lämnas till vård och 
omsorgsnämnden för ställningstagande.  

 

Aktuell situation 

Gullspångs kommun har sedan hösten 2019 ett samverkansavtal med Lidköpings 
kommun om gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning gällande alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel.   

Samtliga taxor har antagits av Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun och vård 
och omsorgsnämnden ansvarar för tillståndsbeslut enligt alkohollagen.  
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Barnkonsekvensanalys 

Underlag för denna analys utgår från följande frågeställningar: 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu och i framtiden? På vilket 
sätt/varför inte? 

Om ja 

* Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? På 
vilket sätt/varför inte? 

* Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? På vilket sätt/varför inte? 

* Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a 
kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning, tro eller social ställning? På 
vilket sätt/varför inte? 

* Har barn och unga fått uttrycka sin mening? På vilket sätt/varför inte? 

Jämställdhetsanalys 

Underlaget för analysen utgår från följande frågeställningar 

1. Berör ärendet kvinnor och män, flickor och pojkar?  

2. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en 
jämställdhetsanalys? 

Om ja 

3. Beskriv konsekvenserna av beslutet för kvinnor, män, flickor och pojkar t ex 

a) Använd statistik som beskriver konsekvenserna, vad skiljer vad är lika 

b) Vilka följder får beslutet för kvinnor och män, flickor och pojkar? 

c) Hade bedömningen varit annorlunda i ärendet om den enskilde har en maka, 
make, son eller dotter? 

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

4. Gör en jämställdhetsanalys; hur förhåller sig underlag och statistik i förhållande 
till uppställda jämställdhetsmål? 

              

Sammanfattande bedömning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gösta Lindmark, verksamhetschef miljö och  bygg 

E-post – begäran om yttrande från Vård och omsorgsnämnden 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 20(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 21(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 68 Dnr 2020-00006 

Taxor och Avgifter 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ärendet utgår och flyttas till nämndsmötet 
i juni. 

 

Bakgrund 
Ärendet kommer tas upp i juni då underlaget inte är färdigställt. 

 

 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 22(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 69 Dnr 2020-00090730 

Utökning av platser på särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att  

-  föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att utöka antalet platser på särskilt 
boende i Gullspångs kommun från 47 till 53.  

- ställa sig bakom förvaltningens förslag till hur verksamheten organiseras. 

 

Bakgrund 
Mot bakgrund av kommunens demografiska utveckling för de kommande åren 
med en markant ökning av personer över 80 år finns det ett behov av att utöka 
antalet platser för särskilt boende.  

 

Byggnationen av ett nytt LSS-boende i Gullspångs kommun har frigjort lokalytor på 
Amnegården vilket gör det ekonomiskt och verksamhetsmässigt fördelaktigt att 
öppna ett nytt boende på Amnegården. 

 

Amnegården och Mogården drivs som en kooperativ hyresrättsförening där 
kommunen är delägare tillsammans med Riksbyggen. KHR Gullspångs Hovas 
styrelse har utsett en projektgrupp bestående av tjänstemän från Riksbyggen och 
vård och omsorgsverksamheten att ta fram ett förslag till hur lokalerna på 
Amnegården kan konverteras till särskilt boende (säbo). I styrelsen ingår bl.a.  
kommunalrådet Carina Gullberg i form av ordförande samt oppositionsrådet Björn 
Thodenius. 

 

I arbetsgruppen ingår från förvaltningen enhetscheferna Anne-Lie Adolfi och 
Susanne Ljungberg, controller Micha Rieckmann och undertecknad. Från 
Riksbyggen ingår projektledare Krister Karlsson, förvaltare Erik Sjöholm samt 
ekonomerna Madeleine Sandzén (föräldraledig) och Susanne Andersson.  

 

Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen under 2020 och vid ett tillfälle 2021. 
Till  KHF Hova Gullspångs styrelsemöte den 26 oktober 2020 togs ett förslag fram 
som presenterades styrelsen och som även föredrogs för vård och 
omsorgsnämnden på sammanträdet i oktober.   



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 23(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Under utredningstiden har gruppens arbete inte bara kommit att handla om att 
tillgodose kommunens framtida behov av särskilt boende utan även om behovet 
förändringar på Mogården i Hova gällande såväl antal platser på särskilt boende, 
som behovet av  trygghetslägenheter och behov av samlingslokaler, matsal och 
personalutrymmen. Styrelsen har haft ett sammanträde i januari 2021 då ritningar 
och ekonomisk kalkyl för ombyggnation av Mogården presenterades. 

Lokalfrågorna hänger ihop med förslaget till utökning av platser. Dock måste 
förslaget om ombyggnation av Mogården behandlas för sig och är inte föremål för 
beslut i detta ärende.  

 

En utökning av platser på Amnegården innebär dels att nuvarande 
korttidsavdelningen Björkskär ställs om till särskilt boende och dels att lokalerna 
där gruppbostaden Solbacka flyttat ut ställs om till en ny korttidsavdelning. 
Därmed kan antalet lägenheter för särskilt boende på Amnegården utökas med tio 
stycken på Amnegården. Utökningen på Amnegården möjliggör att antalet platser 
på demensboendet Rönnen kan minskas till åtta platser. Rönnen har idag tolv 
platser vilket är inte är optimalt för ett kvalitativt gott boende och en trygg miljö 
för brukare och personal.  

 

Det renoveringsbehov som föreligger av de aktuella lokalerna kommer ske inom 
ramen för medel för underhåll och kommer inte påverka hyran för lokalerna. 

Renoveringen har påbörjats och beräknas vara klara för bruk under hösten 2021.  

 

Ett nytt demensboende med tio lägenheter kräver en personalgrupp med 
motsvarande 0,66 per boende, d v s 6,6 helårsarbetare. En minskning med fyra 
boende på Rönnen innebär att resurser motsvarande 2,6 årsarbetare ska 
omfördelas till Björkskär. Därtill kommer ett behov av ytterligare 4 årsarbetare, 
varav två årsarbetare torde kunna omfördelas från nuvarande Björkskär.  

 

Den nya korttidsavdelningen, Fällholmen, kommer att ha sex vårdplatser i grund 
(med möjlighet till utökning vid behov). Avdelningen kommer att ha en mindre fast 
grundbemanning som kompletteras med personal från hemvården (då 
patienterna/brukarna ofta är personer med hemvårdsinsatser). En sådan lösning är 
en kostnadseffektiv och skapar kontinuitet i vården för brukare och personal.   

 

En kostnadskalkyl har tagits fram med beräkningar på såväl kostnadsökningar för 
personal samt ökade intäkter, se bilaga.  



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 24(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende. 

 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör vuxna personer i behov av särskilt boende oavsett kön eller etniskt 
ursprung. 

Beslutsunderlag 
* Utredning av behov  

* Kostnadskalkyl 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 25(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 Dnr 2021-00067 

Margareta Anderssons donationsfond 

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

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 

Beslutet ska skickas till 
Malin Fröjd 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 26(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 71 Dnr 2021-00009000 

FAS protokoll 2021 

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

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

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från FAS vård och omsorg 210504 

Tjänsteskrivelse Bemanning 

Sjukfrånvaro 210504 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 

 

Sid 27(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 72 Dnr 2021-00001000 

Delgivningar 2021 

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

 

Beslutsunderlag 
IVOs analys av regelverket för tillståndsprövning 

Slutrapport analys av regelverket för tillståndsprövning IVO 

Verksamhetsberättelse Familjerådgivning 

Verksamhetsberättelse Socialjouren 

Fortsatt förläng skärpa regler för serveringstid  

Sammanfattning från personligt ombud 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 


