
 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 18 januari 2021 kl 08:30-11:45 Paragrafer §§ 1-12 

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) 

 

Ersättare   

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Ida Wiik, enhetschef IFO, deltar via skype, 4-5 
§§ 
Micha Rieckman, controller, deltar via skype, 7 
§ 
Karin Ahrle, utvecklingsledare 

 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-01-18 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 

Comfact Signature Referensnummer: 1019046
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 3(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Dnr 158  

Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Maritha Hagström (C) väljs för att justera 
dagens protokoll.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Maritha Hagström (C) justerar dagens 
protokoll.  
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 4(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen.  
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 5(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

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

Bakgrund 
Anmälan om ev. jäv 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 6(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Dnr 2021-00008 700 

Fast utbetalningsdag av bistånd 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att införa en fast utbetalningsdag av 
ekonomiskt bistånd i Gullspångs kommun.  

Behandling på sammanträdet 
 Ida Wiik, redogör för ärendet under sammanträdet via skype.    

Bakgrund 
I dagsläget finns ingen specifik utbetalningsdag när personer ansöker om 
ekonomiskt bistånd. Ekonomiska biståndet utbetalas generellt när ansökan har 
utretts och beslut har fattats. Konsekvensen som blir av det är att det blir olika 
månad för månad för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Genom att 
sätta en fast utbetalningsdag för det ekonomiska biståndet så blir det mer 
förutsägbart för klienter och de behöver inte kontakta handläggare för att få 
besked om när utbetalning kommer att ske. En fast utbetalningsdag skulle även 
leda till att det blir mer likvärdigt för personer som ansöker om ekonomiskt 
bistånd och för personer som har arbete då lönen kommer en fast dag varje 
månad. Skillnaden mellan att uppbära ekonomiskt bistånd till att sedan övergå till 
att få lön eller annan inkomst kommer inte att bli allt för stor när det kommer till 
att planera ekonomin. En fast utbetalningsdag är ett led i normaliseras in i 
arbetslivet.   

Förslag på dag då ekonomiskt bistånd utbetalas är 25:e varje månad för de 
personer som ansöker om ekonomiskt bistånd från första till den sista i månaden. 
Om den 25:e är en helgdag utbetalas biståndet sista vardagen innan den 25:e.  

Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd efter den 25:e eller kommer in med 
ansökan i nära anslutning till den 25:e får utbetalning när ansökan har handlagts 
och beslut har fattats. Avsikten med fast utbetalningsdag är att ekonomiska 
biståndet inte ska utbetalas i lång väg innan månadsskiftet.  

Att Gullspång kommun skulle ha en fast utbetalningsdag gällande ekonomiskt 
bistånd går även i linje med beslut som Mariestad kommun nyligen har tagit. 
Skövde kommun har också under en längre tid haft en bestämd dag för utbetalning 
av ekonomiskt bistånd. Det kan underlätta för personer som flyttar mellan olika 
kommuner om det är likvärdigt hur kommuner gör när det kommer till utbetalning 
av ekonomiskt bistånd.  
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 7(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse ek b 

Beslutet ska skickas till 
Ida Wiik 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 8(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Dnr 2020-00102 700 

Motion Huskurage 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att anta motionens förslag.  

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

Bakgrund 
Se tjänsteskrivelse för bakgrund.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse dok 10603b 

-2019-00513 Motion huskurage-agera mot våld 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 9(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Dnr 2019-00004 700 

Ej verkställda beslut kvartal 4 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 4, 2020 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef 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 4, 2020, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten:, 

Ett ej verkställt beslut om särskilt boende enligt SoL 4 kap 1 §  som  inte kunde 
verkställas förrän efter tre månader och två veckor på grund av den aktuella 
situationen på boendet. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ärendet berör, i förekommande fall, enskilda individers utredda behov som i de 
fall beslut inte kunnat verkställas drabbas.  

              

    

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 10(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 11(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 Dnr 2021-00004 042 

Ekonomisk uppföljning  

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

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

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamhetens ekonomiska 
utfall. December månad avslutar året och helårets utfall för 2020 redovisas i 
samband med årsbokslutet.  

Den prognos som redovisas vid januari månads sammanträde är preliminär och 
osäker då det under januari månad kommer att bokföras intäkter och utgifter som 
hör till 2020,  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information.               

 

    

Beslutsunderlag 
Lämnas i samband med sammanträdet. 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 12(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Dnr 2021-00005 000 

Vård- och omsorgschefen informerar 

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

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

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden får månadsvis information som berör nämndens 
verksamheter.  

På dagen sammanträde informerar vård och omsorgschefen om situationen 
utifrån Covid-19: 

Lägesbild i regionen och kommunen. 

Förstärkt source control 

Vaccinationer 

Beslut som tagits i verksamheten utifrån aktuellt läge.  

Vård och omsorgschefen informerar även om rekryteringsprocessen gällande 
Socialt ansvarig samordnare (SAS)/Nämndsekreterare och rekrytering av 
enhetschef till särskilt boende. 

Ytterligare information som ges berör: 

Ny lagstiftning (ungdomsövervakning, pandemilag och utredning om äldrelag). 

Yrkesresan 

Nytt avtal med kooperativet Laxen 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det är information              
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 13(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 14(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Dnr 2021-00006 346 

Taxor och avgifter  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att den genomsnittliga avgiftssatsen om 1,305 % används vid beräkning av 
avgifter inom vård- och omsorg under 2021.  

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

Bakgrund 
Svenska kyrkan meddelade i december sina avgiftssatser. Då Gullspångs kommun 
omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser (Amnehärads församling 
1,335, Hova Älgarås församling 1,275) behöver årligen ett beslut om en 
genomsnittlig procentsats fattas. För 2021 innebär den genomsnittliga 
procentsatsen 1,305%. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det berör fastställande av en genomsnittlig avgiftssats.              

    

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 15(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Dnr 2021-00007 000 

Internkontroll  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan för interkontroll 2021.  

 

 

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

Bakgrund 
Enligt reglementet för Internkontroll ska vård och omsorgsnämnden i januari ha 
upprättat en plan för interkontroll av nämndens verksamhet. På nämndens 
sammanträde i december 2020 informerades nämnden om innehållet i 
reglementet.  

   

Beslutsunderlag 
-Plan för internkontroll för VON 2021 

- VON Internkontrollpunkter 2021 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 16(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Dnr 2021-00009 000 

Delgivning FAS protokoll  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges återkommande om protokoll från FAS vid varje 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
-Protokoll från FAS vård- och omsorg 201208 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 17(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 Dnr 2021-00003 999 

Delgivningar 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten delges om följande: 

- Information om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter kl. 20 

- Rekryteringar 

- Rapport tillbud och olycksfall 

- Sjukfrånvaro 

Beslutsunderlag 
- Information om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter kl. 20 

- Rapport tillbud_olycksfall_sjukfrånvaro_rekryteringar210112 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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