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Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(22) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 15 februari 2021 kl 08:30-13:00 Paragrafer §§ 13-29 

Plats: Sessionssalen, Hova  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Karin Ahrle 
Sekreterare 

  
Justeras [Ange plats för justering] ,  

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, enhetschef IFO, 16 § 
Micha Rieckman, controller, 20 § 
Sara Larsson, SAS 
Karin Ahrle, utvecklingsledare 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-02-15 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 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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Vård- och omsorgsnämnden  2021-02-15 

 

Sid 4(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagordningen efter att 
punkterna 9 och 15 utgår.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen.  
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§ 15 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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Sid 6(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 Dnr 2019-00113 700 

Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar fastställa riksnorm för 2021 och den 
fördelning av poster som har gjorts.  

Behandling på sammanträdet 
Ida Wiik, enhetschef IFO redogör för ärendet under sammanträdet.  

Bakgrund 
Begreppet skälig levnadsnivå är till en del reglerad i den så kallade riksnormen. 
Begreppet är ett uttryck för att samhällets hjälp inte bara ska avse vad som direkt 
behövs till den enskildes grundbehov utan att hjälpen också ska ha viss kvalitet. 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. I riksnormen 2021 har 
normens samtliga poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med riksnormen för 
2020. 

Riksnormens personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader är 
fastställda av regeringen. Vård och omsorgsnämnden har möjlighet att göra en 
fördelning av posterna, livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien och 
barn/ungdomsförsäkring inom personliga kostnader samt förbrukningsvaror och 
dagstidning/telefon inom gemensamma hushållskostnader. Att göra en fördelning 
av riksnormens poster underlättar i handläggning när ansökningar avser specifika 
poster. Dock är det inget som personer som ansöker och blir beviljade uppehälle 
enligt riksnorm behöver gå efter då de själva har ett ansvar att planera sin 
ekonomi utifrån deras behov.  

 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Riksnorm 2021 
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Beslutet ska skickas till 
Ida Wiik, enhetschef IFO 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Dnr 2021-00002 700 

Samverkan för barn och ungas hälsa 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och beslutar att punkten tas 
upp för beslut under vård- och omsorgsnämndens möte i mars.  

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

Bakgrund 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för Barn- och unga. 
Dels överenskommelse om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet och dels Västbus-Samverkan för barn- och ungas bästa.  

Beslutsunderlag 
- Samverkan för barn- och ungas hälsa 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-02-15 

 

Sid 9(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Dnr 2020-00090 730 

Utökning av platser på särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att återkomma 
till vård- och omsorgsnämnden i mars med fördjupat underlag, innan beslut fattas. 

 

 

Behandling på sammanträdet 
Vård- och omsorgschefen redogör för ärendet under sammanträdet.  

Bakgrund 
Utifrån kommunens demografiska utveckling gällande antalet äldre 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. Riksbyggens 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 Riksbyggens styrelse 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 
ekonom Madeleine Sandzén.  

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.   

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. 
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 Lokalfrågorna hänger ihop med förslaget till utökning av platser. Dock måste 
förslaget om ombyggnation av Mogården behandlas som ett särskilt 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 för många 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 Riksbyggens medel för underhåll och kommer inte påverka lokalhyran. 

Renoveringen kommer förhoppningsvis att påbörjas under sommaren och vara 
klara för bruk under hösten 2021.  

Ett nytt demensboende med tio lägenheter kräver en personalgrupp med 
motsvarande 0,67  per boende, d v s 6,7 helårsarbetare. En minskning med fyra 
boende på Rönnen innebär att resurser motsvarande 2,7 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.  

Uppskattningsvis behövs en personal i grundbemanning motsvarande xx 
årsarbetare.  

Uppskattningsvis kommer den totala bemanningen för kommunens särskilda 
boenden behöva utökas med 3-4 årsarbetare, vilket skulle ge en kostnad på mellan 
1,5 – 2 mkr.  

Sex nya platser innebär även intäkter. I genomsnitt ger varje brukare intäkter för 
hyra, mat och omvårdnad i genomsnitt ca 11 000 kr/månad. På ett år skulle detta 
ge intäkter motsvarande ca 800 tkr.  

Kostnaden för sex nya platser, minus intäkter, blir sålunda mellan 700 – 1200 
tkr/år motsvarande 2021 års löner och avgifter. 

Ovanstånden siffror är inte exakt beräknade och kan komma att revideras. Det är 
ändå viktigt för beslutet att personalkostnader och intäkter finns med och 
behandlas i beslutet.  
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 Dnr 2021-00016 000 

Länsrapportens undersökning 2020  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om länsrapportens undersökning 2020.  

Beslutsunderlag 
- Påminnelse: Länsrapportens undersökning 

- Länsrapporten 2020 

- Besvarad enkät  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 20 Dnr 2021-00004 042 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 
åtgärder som säkerställer att budgetramarna hålls under 2021.  

 

 

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

Bakgrund 
Se bilaga 

           

 

    

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

- Årsbokslut 2020 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-02-15 

 

Sid 14(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 Dnr 2021-00023 700 

Budget 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkten utgår.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 22 Dnr 2021-00022 700 

Inspektionen för Vård och Omsorg  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om uppgifter från IVO.  

Beslutsunderlag 
Begäran om uppgifter 

VB: IVO-beslut för delgivning till VON 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 23 Dnr 2021-00028 700 

Information medarbetarundersökningen 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och lägger informationen till 
handlingarna.  

Bakgrund 
Gullspångs kommun genomför en medarbetarundersökning vartannat år. 
Medarbetarundersökningen 2020 genomfördes under september månad 2020. 
Resultatet på enhetsnivå ligger till grund för arbetsplatsernas systematiska arbete 
med arbetsmiljö och trivsel.  

I bifogat dokument redovisas det sammanslagna resultatet för Vård och 
omsorgsverksamheten.   

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information som berör anställda. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information.              

    

Beslutsunderlag 
Rapport medarbetarundersökning VoO 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 24 Dnr 2021-00005 000 

Vård- och omsorgschefen informerar 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och beslutar att lägga 
informationen till handlingarna.   

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

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen informerar nämnden månadsvis om aktuella händelser i 
verksamheten. Vid dagens sammanträde för nämnden information om: 

Covid-19 påverkan i kommunen, verksamheten och vaccinationsläget. 

POSOM-insats vecka 6. 

Rekrytering av enhetschef till särskilt boende. 

Lokalfrågor som berör verksamheten. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information.               

Sammanfattande bedömning 

   

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 25 Dnr 2021-00009 000 

Delgivning FAS protokoll 2021 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om FAS protokoll från februari.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från FAS vård- och omsorg 210209 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 26 Dnr 2021-00014  

Delgivning Delegationsbeslut 

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

Bakgrund 
Beslut taget på delegation delges nämnden nästkommande möte.  

Beslutsunderlag 
Anställningsavtal 2020-12-01 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 27 Dnr 2021-00027 750 

Delgivning Uppföljning Ungdomsmottagningen Gullspång och 
Skaraborg  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkten utgår.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 28 Dnr 2021-00010 700 

Delgivning Statistik sjukfrånvaro 2021 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om frånvarostatistik för februari månad.  

Beslutsunderlag 
Sjukfrånvaro VON februari 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 29 Dnr 2021-00001 000 

Delgivningar 2021 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om följande: 

- Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensområdet 

- SIS inför e-tjänst  för elektroniskt undertecknade beslut 

- Information från TIS 

- Rapport avseende Gullspång 2020 PO 

Beslutsunderlag 
- Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensområdet 

- SIS inför e-tjänst  för elektroniskt undertecknade beslut 

- Information från TIS 

- Rapport avseende Gullspång 2020 PO 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


