
 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(27) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 4 november 2019 kl 11:10-14:55 Paragrafer §§ 207-226 

Plats: Nya Skagern, Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Anna Hallerström 
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) 

 

Ersättare Ghada Najm (S) 
 

 

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Anna Hallerström, sekreterare 
Micha Rieckman, controller, 210-212 §§ 
Gunilla Gustavsson, kommunal, 210-214 §§ 
 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-11-04 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 2(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 3(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 207 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 som justerare 
för dagens protokoll.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 4(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 208 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

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

Vård och omsorgsnämnden beslutar Gunilla Gustavsson, kommunals representant, 
får närvara vid dagens möte. 
  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen 

Av 11 § i reglemente för vård och omsorgsnämnden framgår att anställd i 
kommunen kan medges rätt att närvara vid sammanträde.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 5(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 209 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 6(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 210 Dnr 2019-00036 049 

Ekonomisk uppföljning VoN 2019 

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

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

 

Utfallet är sämre än tidigare redovisats då korrigeringar och rättelser har 
genomförts till denna månadsprognos.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamheternas ekonomiska 
utfall.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Månadsuppföljning oktober månad 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 7(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 211 Dnr 2019-00037 049 

Ekonomisk uppföljning EKB 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att:  

- Det ekonomiska ansvaret för kommunens stödboende delegeras till 
enhetschef/föreståndare för stödboendet. 

- Det ekonomiska ansvaret för handläggningsarbetet av samtliga ärenden som 
tillhör EKB inklusive insatser i form vård och boende som inte tillhör stödboendet 
delegeras till IFO-chef.   

- Beslutet gäller omedelbart i delar som rör enskilda ungdomars ekonomi. 

- Beslutet om budgetansvar för respektive enhet gäller från och med den 1 januari 
2020.  

 

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

Bakgrund 
Hösten 2018 visade sig den ekonomiska situationen för verksamheten EKB vara 
akut och omfattande organisatoriska åtgärder behövde genomföras, i syfte att 
säkerställa att nödvändiga förändringar skedde för att i största möjliga mån vända 
verksamhetens ekonomiska underskott var det nödvändigt att beslutsfattandet 
skedde utifrån ett helhetsperspektiv utifrån kommunens förutsättningar att 
bedriva verksamheten. 

Den 8 oktober 2018 fattade Vård och omsorgsnämnden beslut om att vård- och 
omsorgschefen skulle fatta samtliga ekonomiska beslut som påverkade EKB:s 
ekonomiska resultat och som dittills varit delegerat till föreståndare/samordnare 
inom EKB och IFO-chef. 

Ett omfattande förändringsarbete har genomförts under det år som gått.  

HVB Östergatan stängdes vid årsskiftet 2018/19 då det inte längre fanns 
ekonomiskt underlag för att bedriva ett HVB. Personal som arbetat i verksamheten 
har varslats och sagts upp i omgångar. Kommunens stödboenden har slagits ihop 
till ett. Ungdomar som fått icke tidsbestämda beslut om vård efter 18 år har fått 
tidsbestämda beslut och skrivits ut från verksamheten då de fyllt 20 år och har fått 
hjälp med sociala hyreskontrakt och ekonomiskt stöd fram till de blivit 
självförsörjande. 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 8(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Blockhyresavtalen avseende Långgatan och Östergatan 21-23 har sagts upp och 
verksamheten går ur dessa vid årsskiftet.  

Barn och ungdomar som kommit som ensamkommande och som fått svenskt 
medborgarskap har flyttas över att ingå i IFO:s ansvar.  

Från och med den 1 september övergick stödboendeverksamheten till att ingå 
under enhetschef för socialpsykiatri och boendestöd. Handläggning av barn och 
unga inom EKB ligger under IFO. 

Undertecknad bedömer att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att det 
ekonomiska ansvaret åter kan delegeras till enhetschefs nivå. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse delegation ekonomi EKB skriven av Katarina Widell 

- Tjänsteskrivelse delegation EKB skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 9(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 212 Dnr 2019-00015 040 

Besparingsåtgärder 2019. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte längre 
erbjuda hemleverans av matlådor till personer som inte har ett biståndsbedömt 
beslut.  

 

  

 

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

Bakgrund 
Personer över 67 år erbjuds sedan hösten 2007 servering av lunch på kommunens 
skolor under ordinarie skolverksamhet och på Mogårdens äldreboende samt  
Amnegårdens matsal. Dessutom kan personer över 67 år beställa matlådor utan 
biståndsbeslut. Matlådorna levereras av kosten och distribueras ut av hemvårdens 
personal såväl Gullspång och Hova området.  

I mars 2015 övergick kall matlåda till varm matlåda. Syftet var öka kvaliteten för 
kunden. Konsekvenser av detta blev att beställningarna ökade med 170 procent 
och att matlådorna nu distribuerades ut varje dag istället för en gång per vecka.   

Under 2018 levererades det ca 14 500 varma matlådor till kund och brukare via 
hemvården vilket innebär ca 40 matlådor per dag.  

Priset för en matlåda 2019 är 60 kronor enligt Kommunfullmäktiges beslutade 
taxa. Detta ska motsvara täckning för kostverksamhetens kostnader för 
engångsmaterial samt råvarukostnader, men täcker inte personalkostnaderna. Det 
innebär att kostverksamheten idag gör ett finansiellt underskott avseende 
matlådor. Underskottet beräknas för 2019 uppgår till 150 tkr.  

Hemvården får inte någon del av intäkterna för utkörning av matlåda. Tidigare har 
en leverensavgift tillkommit månadsvis men den togs bort 2015/2016 då den 
skulle ingå i kostnaden för matlådan. 

Hemvårdens kostnader för personal, fordon och drivmedel uppgår ca till 500 00 
per år enligt kostnadsanalys, se bilaga.  
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 10(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

70 procent av matlådorna distribueras till brukare i samband med besök för annan 
beviljad biståndsinsats, men innebär trots det en ökad kostnad för hemvården då 
matlådor ska hämtas på Amnegården/Mogården och planeras in i systemen. 
Denna kostnad beräknas till 50 tkr.  

Kostnaderna för hemleverans till kunder utan biståndsbeslut beräknas till 150 tkr 
per år.  

 

Beslutsunderlag 
- Kostnadsanalys varma matlådor 2018 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Katarina Widell 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 11(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 213 Dnr 2019-00080 000 

Granskning av vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KPMG 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram ett 
skriftligt underlag till nämndens yttrande inklusive en handlingsplan för åtgärder 
utifrån revisorernas granskning.  

 

Yttrande och handlingsplan redovisas på nämndens sammanträde i januari 2020.  

 

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 önskar nämndens yttrande över rapporten senast den 31 januari 
2020.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse granskning skriven av Katarina Widell 

- Revisionsrapport 

- Granskningsunderlag 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 12(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 214 Dnr 2019-00034 700 

Information Vård- och omsorgschef 

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

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef informerar om aktuella händelser inom 
vård- och omsorgsverksamheten.  

Bakgrund 
- Information om pågående arbete gällande målarbete och internkontroll samt 
äldreomsorgsplanen 

- MBL ny enhetschef  

- Hur hanterar vi remisser? 

 

Vård- och omsorgschefen informerar om följande:   

• Ny chef till särskilt boende 

• Digitala signeringslistor  

• Äldreomsorgsplanen 

• Vård- och omsorgsnämndens mål 

• Internkontroll 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 13(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 215 Dnr 2019-00089 700 

Remiss-Riktlinje vid oro för väntat barn 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att yttra sig 
angående remissen.  

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

Bakgrund 
Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur hälso- 
och sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat barn. En 
partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och 
kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget.  

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer 
för att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade barnet. Syftet 
med riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa jämlik 
tillgång till insatser i Västra Götaland. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för 
det väntade barnet genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, 
behov och föräldraförmåga samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och 
psykologiskt perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare 
skede under graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun 
om insatser till förmån för det väntade barnet.  

Riktlinjen riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen eller 
kommunerna i Västra Götaland som verksamhetschef, områdesansvarig eller 
ansvariga för verksamheter som möter målgruppen.  

Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte 
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att 
samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och säkerhet 
för det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing.  

 

Uppdragsgivare är Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom och Ann 
Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen.  

 

Yttrande angående remissen ska skickas in senast den 13 december.  
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 14(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Remiss- Riktlinjer vid oro för väntat barn 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 15(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 216 Dnr 2019-00087 346 

Taxor och avgifter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om: 

- att införa en månadsavgift/taxa om 400 kronor för leverans av matlådor till 
brukare. 

- att intäkterna tillfaller hemvården. 

- att månadsavgiften ingår i maxtaxan för hemvård. 

- att beslutet gäller från och med den 1 april 2020.  

 

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

Bakgrund 
Personer över 67 år erbjuds sedan hösten 2007 servering av lunch på kommunens 
skolor under ordinarie skolverksamhet och på Mogårdens äldreboende samt  
Amnegårdens matsal. Dessutom kan personer över 67 år beställa matlådor utan 
biståndsbeslut. Matlådorna levereras av kosten och distribueras ut av hemvårdens 
personal såväl Gullspång och Hova området.  

 

I mars 2015 övergick kall matlåda till varm matlåda. Syftet var öka kvaliteten för 
kunden. Konsekvenser av detta blev att beställningarna ökade med 170 procent 
och att matlådorna nu distribuerades ut varje dag istället för en gång per vecka.   

Under 2018 levererades det ca 14 500 matlådor till kund och brukare via 
hemvården vilket innebär ca 40 matlådor per dag.  

 

Priset för en matlåda 2019 är 60 kronor enligt Kommunfullmäktiges beslutade 
taxa. Detta ska motsvara täckning för kostverksamhetens kostnader för 
engångsmaterial samt råvarukostnader, men täcker inte personalkostnaderna. Det 
innebär att kostverksamheten idag gör ett finansiellt underskott avseende 
matlådor. Underskottet beräknas för 2019 uppgår till 150 tkr.  
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 16(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Hemvården får inte någon del av intäkterna för distributionen av matlådor. 
Tidigare har en leverensavgift tillkommit månadsvis men den togs bort 2015/2016 
då den skulle ingå kostnaden för matlådan. 

 

Hemvårdens kostnader för personal, fordon och drivmedel uppgår ca till 500 00 
per år enligt kostnadsanalys, se bilaga.  

 

70 procent av matlådorna distribueras till brukare i samband med besök för annan 
beviljad biståndsinsats, men innebär trots det en ökad kostnad för hemvården då 
matlådor ska hämtas på Amnegården/Mogården och planeras in i systemen. 
Denna kostnad beräknas till 50 tkr.  

 

Kostnaderna för hemleverans till kunder utan biståndsbeslut beräknas till 150 tkr 
per år.  

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 17(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 217 Dnr 2019-00099 700 

Ansökan om tobaksförsäljning för Ica Gullspång 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar Ängsgårdens Livs AB, organisationsnummer 
556423-5025, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap. 3 3 lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter för detaljhandel på ICA Supermarket Gullspång 
på Storgatan 26 Gullspång. 

 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Bakgrund 
Ansökan har inkommit, om stadigvarande försäljning för detaljhandel från 
Ängsgårdens Livs AB på ICA Supermarket Gullspång på Storgatan 26, Gullspång.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av TIS 

Beslutet ska skickas till 
TIS 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 18(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 218 Dnr 2019-00085 700 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror Sökstjärna AB 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar Sökstjärnan AB, organisationsnummer 
556658-1863, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap. 3 3 lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter för detaljhandel på ICA Supermarket Torggatan 
10 Hova. 

 

Paragrafen justeras omedelbart 

Bakgrund 
Ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandel från Sökstjärna AB, 
organisationsnummer 556658-1863, har gjorts avseende ICA Supermarket Hova på 
Torggatan 10, Hova, Gullspång.  

 

Tillståndsenheten har granskat inkommen ansökan om försäljningstillstånd för 
detaljhandel och kommit fram till att den ska beviljas.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av TIS 

Beslutet ska skickas till 
TIS 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 19(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 219 Dnr 2019-00003 700 

Diskussionspunkt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förslag till beslut på svar av motion enligt 
bilaga, tas upp på vård- och omsorgsnämndens möte i december.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för den motion som inkommit 
tidigare.  

 

Diskussioner förs kring ärendet.  

Bakgrund 
Besvarande av motion 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 20(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 220 Dnr 2019-00004 700 

Ej verkställda beslut 2019 Kvartal 2 och 3 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 2 och 3, 2019 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.  

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

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. 
Redovisning har delvis skett för kvartal 2 men då IVO meddelade förlängd 
rapporteringstid, mitt under perioden, och att både kvartal 2 och 3 skulle redovisas 
samtidigt, kommer nu en kompletterande redovisning. För kvartal, 2019, 
rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

 

Tre ej verkställt beslut gällande kontaktperson enligt LSS, på grund av att lämplig 
person för uppdraget inte finns. 

 

Fyra ej verkställt beslut gällande kontaktperson enligt SoL på grund av att lämplig 
person för uppdraget inte finns. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Karin Ahrle 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 21(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 221 Dnr 2019-00042 002 

Delgivning av delegationsbeslut, ej sekretess 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om delegationsbeslut gällande 
anställningsavtal för september månad.  

Beslutsunderlag 
- Anställningsavtal september månad 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 22(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 222 Dnr 2019-00093 700 

Delgivning reviderat Reglemente 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig delgivna 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat följande: 

1. Att godkänna avtalet med Tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lidköping 
avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 

Avtalet omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som även fortsättningsvis är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med avtalet, om följande taxa för 
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter: 

Ansökan om försäljningstillstånd tobak: 7 200 kr 

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd: 5 600 kr 

Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden: 4 400 kr 

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd: 2 000 kr 

Tillsyn av försäljningstillstånd: 6 000 kr 

Taxan gäller från och med 2019-09-30. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifterna ska debiteras en gång/år i 
efterskott per försäljnings-/serveringsställe. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förhandla 
med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping om fortsatt samverkansavtal från 
och med 2020.  

 

Beslutsunderlag 
- Beslut 201900281-KS- § 120 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 23(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

- Reviderat reglemente för Vård- och omsorg 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 24(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 223 Dnr 2019-00030 027 

Delgivning FAS protokoll 

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

Behandling på sammanträdet 
Monika Hall Fornander (s) berättar om sin praodag inom vården. Hon är 
imponerad av hur effektiv körningen är. Bemötandet är bra ut till brukarna. Det 
finns väldigt mycket idéer inom personalen men det blir aldrig dokumenterat. Det 
är också mycket som händer utanför brukarens tid som inte blir synliggjort. Det 
naturliga forumet för detta är APT. 

 

Diskussioner förs kring: 

Vad ska vårdpersonalen använda sin tid till? 

Städ och tvätt kanske kan ligga på andra än vårdpersonal. 

 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om FAS-protokollet oktober månad 2019.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll 

- Rapport tillbud_olycksfall_sjukfrånvaro 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 

 

Sid 25(27) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 224 Dnr 630  

Delgivning Sjukfrånvaro 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig delgivna 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden följer upp verksamhetens sjukfrånvaro månadsvis.  

Beslutsunderlag 
Statistik från Katarina   

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 225 Dnr 2019-00064 000 

Delgivning från SKL 

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

Bakgrund 
 Vård- och omsorgsnämnden delges information från SKL om nytt rättsligt 
ställningstagande.   

Beslutsunderlag 
 Information- Nytt rättsligt ställningstagande   

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-04 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 226 Dnr 2019-00038 999 

Delgivningar 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig delgivna 

Bakgrund 
 Vård- och omsorgsnämnden delges information stämningsmannadelgivning, från 
Polisregionen i Väst   

Beslutsunderlag 
- Stämningsmannadelgivning   

Beslutet ska skickas till 
AKt 
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