
 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 16 november 2020 kl 08:30-12:20 Paragrafer §§ 182-198 

Plats: Nya Skagern, Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Karin Ahrle 
Sekreterare 

  
Justeras  

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 
Anita Ahlgren (L) 

Anita Ahlgren (L) 

   

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Ida Wiik, enhetschef IFO, 185 § 
Gustav Sandstedt, löneadministratör, 186 § 
Karin Ahrle, utvecklingsledare 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-11-16 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 2(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 3(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 182 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagordningen efter att  187 § 
utgår.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 4(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 183 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Bakgrund 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 5(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 184 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) justerar dagens 
protokoll.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 6(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 Dnr 2020-00091 700 

Uppsägning av hyreskontrakt inom EKB 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras.  

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

Bakgrund 
Gällande det tidigare ärendet angående uppsägning av hyreskontrakt, föreslås 
vård- och omsorgsnämnden besluta att ärendet återremitteras.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 7(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 186 Dnr 2095  

Visning av digitalt system för arvode kl. 10:00 

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

Behandling på sammanträdet 
Gustav Sandstedt, löneadministratör förevisar det digitala arvodessystemet.  

Bakgrund 
Ersättningsystemet gällande arvodet till förtroendevalda har digitaliserats och en 
kort utbildning hålls om hur det ska hanteras.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 8(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 187 Dnr 2020-00006  

Taxor och Avgifter 2020-2021 

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 9(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 188 Dnr 2019-00084 700 

Utdelning av Stiftelser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om 
att ingen utdelning görs från Kristina Jansson f Granaths stiftelse, Gustav Janssons 
stiftelse, Augusta Lövgrens stiftelse och Hulda och Albin Karlssons stiftelse, för 
2020.  

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

Bakgrund 
Kommunen förvaltar ett flertal stiftelser och fonder vars avkastning årligen ska 
delas ut. Flera av stiftelserna har ett så lågt kapital att ingen utdelning kan göras.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 10(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 189 Dnr 2020-00101 700 

Verksamhetsmål 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta verksamhetens förslag av mål 2021.  

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

Bakgrund 
På nämndens sammanträde den 26 oktober 2021 diskuterade nämnden och 
verksamheten förslag till revideringar avseende nämndens mål. Utgångspunkten 
för nämndens mål är kommunfullmäktiges antagna mål. Nämnden föreslog att mål 
som inte kan mätas i brukarundersökningar eller genom inrapporterad statistik 
revideras och att mål som inte är aktuella för nämndens verksamhet tas bort. 
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till måldokument. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga kommuninvånare, barn och vuxna, unga och äldre, män 
och kvinnor som kommer i kontakt med vård- och omsorgsnämnden. 

Målen är ett styrdokument som anger riktning för nämndens verksamhet utifrån 
de målgrupper som nämnden ansvarar för. Insatser ska bedömas och ges utifrån 
gällande lagstiftning och bedömningar av individens behov. 

               

Beslutsunderlag 
Måldokument för 2021 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 11(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 190 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 månadsvis upp verksamhetens ekonomiska 
utfall. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

    

Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober 2020 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 12(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 191 Dnr 2020-00002 700 

 Vård- och omsorgschefen informerar 2020 

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

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

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen informerar om följande: 

Covid-19. Verksamhetens åtgärder mot bakgrund av en ökad samhälsspridning. 

Den 28 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd i 
Västra Götaland och som i dagsläget gäller fram till den 19 november.  

Mot bakgrund av detta har Gullspångs kommun vidtagit särskilda åtgärder, bland 
annat att stänga biblioteken för allmänt öppethållande. 

Regeringen har inte fattat något nytt beslut som gäller besöksförbud på 
äldreboenden. Vård och omsorgsverksamheten har gått ut med information till 
anhöriga och vänner till boende på säbo med vädjan om att undvika icke 
nödvändiga besök, att begränsad besökstid gäller samt att besökande följer och 
respekterar gällande rutiner. Informationen har förmedlats via anslag, brev, mail, 
telefonsamtal, hemsida och sociala medier. 

Den 2 november fattade undertecknad i samråd med ledningsgrupp beslut om att 
boende i trygghetslägenheter på Mogården under tre veckor kommer att få sina 
måltider serverade på rummen och ej i de allmänna utrymmena.  

Samma dag fattades beslutet att inte stänga caféverksamheten på Amnegården då 
riskerna bedöms låga utifrån tidigare vidtagna åtgärder.  

 

Problem med  larmleverantören Tunstall.  

I samband med att lamleverantören Tunstall bytte lamplattform och kundportal i 
oktober så fick företaget stora problem som fick konsekvenser för kommuner som 
har avtal med Tunstall om trygghetslam. Larmen gick inte fram till operatören utan 
bildade en ”kö”. Problemen drabbade även Gullspångs kommun men har inte fått 
några allvarligare konsekvenser. Personer med trygghetslarm kontaktades av 
personal i verksamheten och fick telefonnummer till hemvården som ett 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 13(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

alternativ. Tunstall har efter detta kontaktat samtliga kunder för att göra en 
åtgärdsplan. 

 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

    

Beslutsunderlag 
Bilaga: Information till anhöriga särskilt boende. 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 14(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 192 Dnr 2019-00004 700 

Ej verkställda beslut 2019-2020 Rapporter till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 3, 2020 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.  

Behandling på sammanträdet 
Karin Ahrle, utvecklingsledare redogör för ärendet under sammanträdet.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten redovisar kvartalsvis Ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård- och omsorg, (IVO). IVO har om beslut om insats inte 
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar 
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet. För 
kvartal 3, 2020, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

 

Ett ej verkställt beslut gällande särskilt boende som inte verkställts på grund av 
personliga omständigheter men som verkställts vid dags dato.  

 

Tidigare rapporterade tre st ärenden gällande kontaktperson enligt SoL, ett ärende 
gällande kontaktperson enligt LSS samt ett ärende gällande kontaktfamilj enligt 
SoL kvarstår som ej verkställda hos IVO. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 15(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 193 Dnr 2020-00009 999 

Delgivning sjukskrivningar 

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

Bakgrund 
Delgivning sjukskrivningar är en återkommande punkt vid vård- och 
omsorgsnämndens sammanträden.  

Beslutsunderlag 
-Sjukfrånvaro tom sept 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 16(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 194 Dnr 2020-00007 999 

Delgivning FAS protokoll 

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

Bakgrund 
Delgivning av FAS protokoll är en återkommande punkt under vård- och 
omsorgsnämndens sammanträden 

Vård- och omsorgsnämnden delges om protokollet för oktober månad.  

Beslutsunderlag 
Protokoll oktober     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 17(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 195 Dnr 2020-00015 999 

Delgivning Delegationsbeslut  

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

Bakgrund 
Beslut på delegation delges till vård- och omsorgsnämnden vid nästkommande 
möte. 

 

Vård- och omsorgsnämnden delges om följande delegationsbeslut: 

- Timavlönade anställningar oktober 2020 

- Tillsvidare anställningar oktober 2020 

- Visstidsanställningar oktober 2020 

Beslutsunderlag 
- Timavlönade anställningar oktober 2020 

- Tillsvidare anställningar oktober 2020 

- Visstidsanställningar oktober 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 982532



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 18(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 196 Dnr 2019-00104 700 

Delgivning Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om antagen handlingsplan med bilagor för 
suicidprevention.  

Beslutsunderlag 
- E-post från Direktionen 

- Beslut från Direktionen 

- Handlingsplan 

- Indikationer för uppföljning 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 19(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 197 Dnr 2020-00098 700 

Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter IVO 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om information gällande svar på enkät till 
Inspektionen för vård- och omsorg.  

Beslutsunderlag 
 Bilagor    

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-16 

 

Sid 20(20) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 198 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om en digital föreläsning om 
kvinnofridskränkning.  

Beslutsunderlag 
- Inbjudan till Chefsforum 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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