
 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(32) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 7 oktober 2019 kl. 08:30-15:00 Paragrafer §§ 183-206 

Plats: Nya Skagern, Gullspång  

Underskrifter:  
  

Mikael Ericksson 
Ordförande 

Karin Ahrle 
Sekreterare 

  
Justeras  

Anita Ahlgren (L) 
 
 
Beslutande Mikael Ericksson (RV), Ordförande 

Monika Hall Fornander (S), 1:e vice ordförande 
Maritha Hagström (C) kl. 08:30-14:25 ej 190, 
195-206 §§  
Anders Andersson (M), 2:e vice ordförande 
Anita Ahlgren (L) 
Ghada Najm (S), tjänstgörande ersättare  
kl. 14:25-15:00, 190, 195-206 §§ 
 

 

Ersättare Ghada Najm (S) 183-189, 191-194 §§ 
Lars-Göran Ytterberg (S) 
Tommi Ravelin (V) 

 

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Anna Hallerström, skoladministratör 
Micha Rieckman, controller, 191-192 §§ 
Karin Ahrle, utvecklingsledare/nämnds 
sekreterare 183-193 §§ 
Linda Hurtig Johansson, MAS, 187-188 §§ 
Per Ahlström, 
informationssäkerhetssamordnare, 194 § 
Miriam Neuman, personligt ombud. 195 § 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-10-07 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Remiss: Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende. Kopia till Katarina Widell, Eva Mårdberg, Jennie 
Lans ................................................................................................................... 25 

§ 200 Dnr 2019-00079 750 
Delgivning BRIS ................................................................................................... 26 

§ 201 Dnr 2019-00042 002 
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§ 202 Dnr 2019-00038 999 
Delgivningar 2019 ................................................................................................ 28 

§ 203 Dnr 2019-00010 700 
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§ 204 Dnr 2019-00030 027 
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§ 205 Dnr 630 
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§ 183 Dnr 158  

Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Anita Ahlgren (L) justerar dagens 
protokoll.  

Behandling på sammanträdet 
Anita Ahlgren (L) föreslås justera dagens protokoll.  

Bakgrund 
Val av justerare 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 184 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

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

Behandling på sammanträdet 
 Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 185 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

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

Behandling på sammanträdet 
Anmälan om ev. jäv. 

Bakgrund 
Anmälan om ev. jäv 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 186 Dnr 2019-00002 002 

Revidering Delegationsordning.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden delegationsordning ska 
revideras två gånger årligen vid nämndens sammanträde i juni respektive 
december.  

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

Bakgrund 
Gällande signera Fullmakt om avliden saknar anhörig.  

Beslutsunderlag 
    TS skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 187 Dnr 2019-00070 700 

Internkontroll 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden finner sig informerad angående delårsstatistik 
palliativ vård, Senior alert, PPM basala hygienrutiner och klädregler och 
avvikelsehantering.  

Behandling på sammanträdet 
Linda Hurtig Johansson MAS redogör för ärendet.   

Bakgrund 
I Gullspångs kommun redovisar MAS delårsvis för Vård- och omsorgsnämnden 
enligt Interkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden.    

Beslutsunderlag 
 -TS skriven av Linda Hurtig Johansson 

- Delårsrapport 2019   

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 188 Dnr 2019-00072 770 

Gemensamma optioner för gemensamt IT stöd  

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

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

Bakgrund 
Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra 
Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. VGR har identifierat 
att nuvarande informationsmiljö (verksamhetssystem) inte uppfyller de behov av 
information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård-och 
omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därav införs en ny, hållbar, 
modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven 
från såväl invånare som berörda verksamheter. 

I mars 2017 skrev kommunerna på en fullmakt som gav VGR rätt att upphandla ett 
IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras räkning. VGR tecknade den 27 november 
2017 avtal med Cerner AB Sverige. Millennium är namnet på plattformen som ska 
ge stöd till bland annat vårddokumentation, sammanhållen läkemedelsprocess, 
ordination och förskrivning, vårdplanering och mobilt arbetssätt etc. Kommunerna 
valde mellan olika alternativ för att avropa olika optioner. 

Gullspångs kommun har tecknat sig för samtliga tre optioner, varav två gäller vård- 
och omsorgsverksamheten och en gäller elevhälsa. I juni 2019 presenterades 
avtalet och preliminära prisuppgifter för kommunerna och slutdatum för att 
teckna avtal sattes till den 30 november 2019.  

Genom VästKom har kommunerna fått stöd i processen. Den 26 september 2019 
fick kommunerna information om att införandet av Millenium kommer att 
fördröjas med ett år på grund av att Cerner inte förutsett omfattningen av 
anpassning på systemet utifrån Patientdatalagen. Med denna förlängning så 
kommer även en förlängd tidsfrist för beslut om avrop inom kommunerna. Avrop 
ska nu vara beslutat till Mars 2020. 

Detta ger kommunerna betydligt bättre förutsättningar för att förankra och 
förbereda sina beslut. Det ger även VästKom mer tid och möjlighet att arbeta med 
VGR och Cerner rörande prisbilderna. 
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Beslutsunderlag 
- FVM information 20190926 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 189 Dnr 2019-00078 700 

Årshjul 2019-2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till årshjul enligt bifogat 
dokument.  

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

Bakgrund 
Ett årshjul för nämndens arbete kan vara en hjälp för att säkerställa att 
återkommande ärenden tas upp och förbereds konsekvent. I händelse av att 
förändringar i planeringen sker, revideras årshjulet i enlighet med hur 
verksamheten årligen fortlöper utifrån beslut och andra lagkrav.  

Beslutsunderlag 
- TS skriven av Katarina Widell     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 190 Dnr 2019-00087 346 

Taxor och avgifter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige beslutar om 
att taxor och avgifter för 2020 avseende verksamhet inom Vård- och 
omsorgsnämnden regleras med en höjning motsvarande Socialstyrelsens 
rekommendation enligt konsumentprisindex.  

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

Bakgrund 
Avgifter inom vård och omsorg ändras vid årsskiftet. Kommunfullmäktige tar då 
beslut om avgifter i november. I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut 
med sitt meddelandeblad för beräkning av avgifter inom äldreomsorgen, LSS och 
Individ- och familjeomsorg. Där står bland annat prisbasbelopp, minimibelopp, 
maxtaxa m.m. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 ska avgifter inom äldreomsorgen 
uppräknas enligt konsumentprisindex.   

Prisbasbeloppet är en faktor som påverkar taxor och avgifter. För 2020 ligger 
prisbasbeloppet på 47 300;- jämfört med 2019 då det låg på 46 500;-. 

Avgiftssatsen för beräkning av kyrkoavgiften 2020 är också en del av avgifterna 
som ska beaktas i beslutet, vilket kommer som besked från Kammarkollegiet i 
december månad. 

 

Beslutsunderlag 
- TS skriven av Katarina Widell   

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 191 Dnr 2019-00036 049 

Ekonomisk uppföljning VoN 2019 

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.  

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamheternas ekonomiska 
utfall.  

Beslutsunderlag 
- TS skriven av Katarina Widell 

- Tertialrapport 2/delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden 

- Prognos (redovisas på sammanträdet)  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 192 Dnr 2019-00037 049 

Ekonomisk uppföljning EKB 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fortsatt tillhandahålla boende för 
asylsökande ungdomar som tidigare varit inskrivna inom EKB fram till och med det 
halvår då de fyllt 20 år i det fall ungdomarna själva inte väljer att flytta till 
migrationsverkets boende.  

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

Bakgrund 
Med anledning av det stora ekonomiska underskottet som verksamheten EKB 
aviserat för 2018 beslutade Vård och omsorgsnämnden den 8 oktober att: 

• Ungdomar på stödboende (med PUT, TUT samt svenska medborgare) som fyllt 
20 år ska skrivas ut ur verksamheten de har möjlighet att bli självförsörjande 
genom studiemedel. 

• Asylsökande ungdomar som inte omfattas av gymnasielagen ska skrivas ut ur 
verksamheten om inte särskilda vårdskäl finns. De erbjuds ett kollektivt boende 
genom kommunens försorg och hamnar inte på gatan.   

• HVB-verksamheten avvecklas då det saknas underlag att bedriva verksamheten 
vidare, antalet barn minskat och inga under 16 år. 

• Samtliga ekonomiska beslut skulle ske genom vård- och omsorgschef. 

Antalet asylsökande ungdomar som berördes av beslutet att skrivas ut ur EKB till 
ett kollektivboende i de tidigare HVB-lokalerna på Östergatan 23 var vid årsskiftet 
2018/2019 åtta till antalet. Ungdomarna erhöll individuella beslut då de sedan 
tidigare fått beslut om vård efter 18 års ålder. Samtliga överklagade besluten till 
förvaltningsdomstolen som avslog överklagandena utifrån bedömning av 
vårdbehovet samt att ”kommunen i enlighet med sitt yttersta ansvar 
tillhandahåller annat boende”. 

 

Beslutsunderlag 
- TS skriven av Katarina Widell 
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Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 193 Dnr 2019-00015 040 

Besparingsåtgärder 2019. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att den reella tiden som hemvården utför hos 
brukare ska uppgå till 65 %. Målet ska vara uppnått senast vid tertial 1 2020. 

Förvaltningen redovisar månadsvis till nämnd om vilka åtgärder som genomförts.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bemanningen på kommunens särskilda 
boenden med somatisk inriktning beräknas utifrån en personaltäthet på maximalt 
0,61 personal per brukare från och med 2020-01-01.  

 

 

 

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

Bakgrund 

 Hemvården i Gullspångs kommun har under flera år visat negativa utfall 
gällande det ekonomiska resultatet. 2018 uppgick underskottet till 4,6 
miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet för 2019 förväntas 
något mindre men kommer uppgå till minst 2 miljoner kronor.  

Av en kvalitets- och kostnadsanalys av hemvårdens kostnader som finns i 
den offentliga statistiken för 2018 visar att Gullspångs kommun ingår i 
gruppen 25 % av landets kommuner med högst kostnader för hemvård. 
Glädjande nog tillhör kommunen gruppen 25 % av landets kommuner med 
bäst resultat i brukarundersökningen gällande hemvård.  

Enligt rapporter från Sveriges kommuner och landsting, SKL, finns dock 
inte något direkt samband mellan kostnader och kvalitet. Det går att 
effektivisera hemvård utan att det innebär försämringar för brukarna.  

Under 2019 har enhetscheferna tillsammans med controller arbetat med 
analyser av befintliga arbetssätt för att identifiera kostnadsdrivande 
orsaker inom hemvården och med att ta fram strategier för att öka 
effektiviteten. 

Av analysen framgår att tiden som idag läggs för att planera en brukartid 
på 65 % ligger för lågt. Detta beroende på att det ofta försvinner mellan 
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10-20% i s.k. ”bomtid”, t.ex. sent avbokade besök, brukaren är inte hemma 
vid besöket eller avböjer vid dörren. I ett första steg måste den planerade 
brukartiden öka till 75 %. Det kommer innebära ett tightare schema och en 
högre flexibilitet.  

Arbetet med effektivisering har, som tidigare nämnts, redan påbörjats. 
Ledningen för diskussioner i samråd med personalen och personalens 
förslag beaktas. T.ex. har man redan ändrat rutinen för dubbelbemanning 
vid städ.  

För att understryka vikten av att hemvården visar ett tydligt resultat för att 
vända kostnadsutvecklingen är bedömningen att nämnden ska besluta om 
att den reella brukartiden ska uppgå till 65%.  Nämndens avsikt är inte att 
detaljstyra hur verksamheterna genomför effektiviseringarna utan detta 
lämnas till förvaltningen.  

 Vård- och omsorgsnämnden fattade den 31 maj 2017 ett beslut att 
bemanningen på kommunens särskilda boenden skulle beräknas utifrån en 
personaltäthet på 0,66 personal per brukare. Det hade tidigare saknats 
beslut och bemanningen baserades löst på personalens tjänstgöringsgrad 
och budget.  

Syftet med en personaltäthet på 0,66 var att säkerställa en tillräcklig 
bemanning för ett personcentrerat arbetssätt på särskilda boenden.  
Beslutet avsåg samtliga fyra boenden, somatiska och demens samt 
korttidsboendet, se bilaga. Beslutsunderlaget består dels av en kortfattad 
nulägesanalys och dels av ett arbetsmaterial med frågor för ledningen att 
arbeta vidare med avseende bemanning, behov, samverkan mellan 
boenden och budget. Arbetet med frågeställningarna har, säkerligen på 
grund av flera chefsbyten, fallit bort och det personcentrerade 
arbetssättet har inte anammats fullt ut på boendena.    

Ekonomiskt har en personaltäthet på 0,66 per plats inneburit svårigheter. I 
grunden saknas budget för en sådan hög personaltäthet. Dessutom visar 
en omvärldsanalys att andra kommuner har en lägre personaltäthet på 
framförallt somatiska avdelningar och att Gullspång dessutom ligger högt i 
förhållande till riket.  

Av statistiken i Kolada framgår att Gullspång 2018 hade den fjärde högsta 
personaltätheten per plats i Sverige från att ha legat mot medel 2017, se 
bilderna på sidan 2.  

För att nå en budget i balans behöver verksamheten som ett första led 
sänka personaltätheten på de somatiska avdelningarna. En genomgång av 
personalens scheman på säbo kommer genomföras inför förändringen i 
syfte att uppnå en effektiv bemanning som både ska tillgodose 
personalbehovet vid kritiska tidpunkter och bidra till en god arbetsmiljö 
för personalen.  
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Beslutsunderlag 
- TS effektiv brukartid i hemvården, skriven av Katarina Widell 

- TS personaltäthet på säbo, skriven av Katarina Widell 

- Beslut vård- och omsorgsnämnden 2017 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 194 Dnr 2019-00034 700 

Information Vård- och omsorgschef 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar, att sekretessärenden i vård- och 
omsorgsnämnden endast ska behandlas och beslutas av ledamöter som är 
beslutsfattande på kommande sammanträden. 

 

 

Behandling på sammanträdet 
Per Ahlström, säkerhetssamordnare informerar om informationssäkerhet.  

På grund av att sekretessärenden gällande individer förekommer på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträden föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att 
sekretessärenden i vård- och omsorgsnämnden endast ska behandlas och beslutas 
av ledamöter som är beslutsfattande på sammanträdet. Detta för att så personer 
som möjligt ska ha tillgång till ärenden som innehåller sekretess. 

 

Katarina Widell, vård- och omsorgschef informerar om förändringar i 
ledningsorganisationen.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgschefen informerar om följande:   

• Förändringar i ledningsorganisationen 

• Förslag till förändringar i vård och omsorgsnämndens reglemente kopplat till 
informationssäkerhet.  

 

Beslutsunderlag 
- TS skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 21(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 195 Dnr 2019-00001 000 

Information från personligt ombud 

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

Behandling på sammanträdet 
Mirjam Neuman, personligt ombud informerar om verksamheten i Gullspångs 
kommun  

Bakgrund 
Gullspångs kommun har tecknat avtal om tjänsteköp med Mariestads kommun 
gällande personligt ombud.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 22(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 196 Dnr 2019-00083 700 

Remiss: Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets 
föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande 
av läkemedel och teknisk sprit (dnr 3.1.1-2019-044392) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till svar på 
remissen och antar det som sitt eget.  

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

Bakgrund 
Med yttrandet vill Gullspångs kommun lyfta fram de områden som i särskild grad 
kommer att påverka kommunens verksamhet och dess förskrivare.  

Beslutsunderlag 
- TS Skriven av Linda Hurtig Johansson 

- Remisser av förslag till förändringar 

-  SFS 

- Brev gällande remiss 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 23(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 197 Dnr 2019-00084 700 

Remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om 
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och 
föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (dnr 3.1.1-2019-
040498) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till svar på remissen 
föreskrift och antar det som sitt eget.  

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

Bakgrund 
Med yttrandet vill Gullspångs kommun lyfta fram de områden som i särskild grad 
kommer att påverka kommunens verksamhet och dess förskrivare.  

Beslutsunderlag 
- TS skriven av Linda Hurtig Johansson 

- Remiss: Förslag till nya föreskrifter /HSLF-FS 2019:XX) om förordnad och 
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring av 
Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2019:9) om detaljhandel vid 
öppenvårdsapotek 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 24(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 198 Dnr 2019-00082 779 

Remiss: Synpunkter på remissversion läkemedel opioidberoende 

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 25(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 199 Dnr 2019-00086 700 

Remiss: Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende. Kopia till Katarina Widell, Eva 
Mårdberg, Jennie Lans 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgschefen i uppdrag att 
lämna synpunkter på Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende senast 2019-11-20.  

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

Bakgrund 
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 har 
förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram.  

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra 
Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat 
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de 
båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller 
utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.  

Huvudmännen ges nu möjlighet att inkomma med synpunkter - svar önskas senast 
2019-11-20 

Beslutsunderlag 
- Remiss Integrerat arbete (psykisk hälsa, missbruk/beroende)  

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 26(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 200 Dnr 2019-00079 750 

Delgivning BRIS  

Vård- och omsorgsnämnden s beslut 
Vård och omsorgsnämnden finner sig delgivna.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges information från BRIS.  

Beslutsunderlag 
- Bilageförteckning 

- Långsiktig plan 2017-2021 

- Årsberättelse 2018 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 27(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 201 Dnr 2019-00042 002 

Delgivning av delegationsbeslut, ej sekretess 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om delegationsbeslut gällande anställning av 
TF vård- och omsorgschef 

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 28(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 202 Dnr 2019-00038 999 

Delgivningar 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden finner sig delgivna 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om fyra inkomna ärenden 

Beslutsunderlag 
- Införande av säkerhetskontroll 

- Skicka beslut digitalt 

- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 

- Beslut om bygglov på fastigheten ALEN 5 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 29(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 203 Dnr 2019-00010 700 

Delgivning Brottsofferjouren Norra Skaraborg. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden finner sig delgivna 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges beslut gällande Brottsofferjouren Norra 
Skaraborg 

Beslutsunderlag 
- Beslut -201900361-KS-§ 177 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 30(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 204 Dnr 2019-00030 027 

Delgivning FAS protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden finner sig delgivna 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges samverkansprotokoll, med bilagor, från 
september månad 2019.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll samverkan Vård- och Omsorg 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 31(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 205 Dnr 630  

Delgivning Sjukfrånvaro 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden finner sig delgivna 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden följer upp verksamhetens sjukfrånvaro månadsvis. 

Verksamheterna inom vård- och omsorg har en högre sjukfrånvaro än 
genomsnittet i kommunen. Det är framför allt några arbetsgrupper för särskilt 
boende och LSS/funktionshinder som ”sticker ut”. Enhetscheferna arbetar 
tillsammans med HR och Avonova med hälsoanalyser och riktade insatser för att 
sänka sjuktalen.  

Den 2 september genomförde vård- och omsorgsverksamhetens chefer med 
ledning från personalkontoret genomföra en work-shop i arbetet med strategier 
för minskad sjukfrånvaro.  En av de åtgärder som genomförts är att hälsoanalyser 
inte längre genomförs generellt för alla personalgrupper/chefer utan arbetet riktas 
mot arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro. 

Enhetscheferna inför även ett förändrat arbetssätt när personal ringer till chef för 
att göra en sjukanmälan. Samtal med personal som meddelar sjukdom om 
personen kan utföra någon annan uppgift eller arbeta någon del av dagen ska 
alltid diskuteras med personen innan chefen bedömer rätten till sjuklön.  

 

Beslutsunderlag 
- TS skriven av Katarina Widell 

- Sammanställning av sjukfrånvaro tom augusti 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-10-07 

 

Sid 32(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 206 Dnr 2019-00041 700 

Delgivning Gemensam finansiering för kunskapsstyrning 2020-
2023 

Vård- och omsorgsnämnden s beslut 
Vård och omsorgsnämnden anser sig delgivna.  

Bakgrund 
Information delges om SKL:s fortsatta arbete utifrån rekommendationen till 
kommunerna om tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
- Beslut-201900297-KS-§ 147 gemensam finansiering för kunskapsstyrning 2020-
2023 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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