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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-03-30 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 Dnr 1394  

Information med anledning av covid -19 

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

Behandling på sammanträdet 
Försiktighetsåtgärder diskuteras under sammanträdet.   

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 45 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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§ 46 Dnr 159  

Godkännande av dagordning 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Gunilla Gustavsson, ordförande i 
kommunal får delta under mötet.   

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna dagordningen.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 47 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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§ 48 Dnr 2020-00020 770 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden förklarar sig informerad gällande 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 och beslutar att lägga den till handlingarna 

Behandling på sammanträdet 
Linda Hurtig Johansson, MAS redogör för ärendet via skype.  

Bakgrund 
Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659 är vårdgivaren skyldig att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska dokumentera hur det 
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 
verksamheten. Senast den 1 mars varje år ska en patientsäkerhetsberättelse vara 
upprättad av vilken det framgår mål, åtgärder och resultat kopplat till 
patientsäkerhetsarbetet föregående år samt vilka mål och strategier som finns för 
kommande år.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Linda Hurtig Johansson 

- Presentation PSB 2019 

- Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 49 Dnr 2020-00036 700 

Samverkan för familjecentral 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till inrättande av 
en familjecentral 

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

Bakgrund 
Barnkonsekvensanalys 

Beslutet gagnar barns bästa genom att barn i åldern 0-6 år och deras 
vårdnadshavare får en bättre tillgänglighet till kommunens och primärvårdens 
professioner då dessa är samlade under samma tak.  

Familjecentralen vänder sig till samtliga barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar 
oavsett familjesammansättning, etnicitet eller religion.  

Genom att familjecentralen förläggs i en av kommunens centralorter behöver 
möjligheten att resa med kollektivtrafik till familjecentralen beaktas.  

Jämställdhetsanalys 

Beslutet beror kvinnor och män, flickor och pojkar. Familjecentral är en 
verksamhet som vänder sig till föräldrar och barn oavsett kön.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Skrivelse: Samverkan för familjecentral 

Beslutet ska skickas till 
Linnea Wiljèn 
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§ 50 Dnr 2020-00039 702 

Ansökan om tillstånd av alkohol Otterbäckens mat med mera 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen 
(2010:1622) bevilja Otterbäckens mat med mera, organisationsnummer 559220-
4837, tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten på Otterbäckens mat med mera, Allmänna vägen 28, 547 22 
Otterbäcken, Gullspång. Serveringstillståndet gäller året runt med serveringstid 
11:00-01:00 alla daga, gäller även uteservering. 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerad om anmälan av 
ordförandebeslut.  

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

Bakgrund 
Otterbäcken mat med mera AB ska bedriva cafè- och restaurangverksamhet, 
cateringverksamhet (av mat) och livsmedelsförsäljning i mindre skala samt därmed 
förenlig verksamheter. Det kommer att serveras traditionell grillmat över disk samt 
för att sitta i restaurangen och äta.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Richard Brolin 

- Anmälan om ordförandebeslut 

Beslutet ska skickas till 
TIS 
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§ 51 Dnr 2020-00003  

Ekonomisk uppföljning VoN 2020 

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

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

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer månadsvis upp verksamhetens ekonomiska 
utfall. Prognosen för februari är årets första vilket innebär att underlaget ska tolkas 
med viss försiktighet.  

Månadsrapporten från Stratsys saknar uppgifter om prognos för 
placeringskostnader för barn och unga. Dessa redovisas separat.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Månadsrapport februari 2020 

- Måndasuppföljning feb VON 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 52 Dnr 2020-00037 042 

Besparingsåtgärder 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden förklarar sig informerad och ger vård- och 
omsorgschefen i uppdrag att ta fram förslag till beslut gällande 
besparingsåtgärder, till nämndens möte i april.  

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

Bakgrund 
Uppföljning av tidigare beslutade besparingsåtgärder.  

Beslutsunderlag 
- KS beslut 

- Uppdrag Budget 2021 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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§ 53 Dnr 2019-00004 700 

Ej verkställda beslut 2019 Rapporter till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 4, 2019 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.  

Behandling på sammanträdet 
Karin Ahrle, utvecklingsledare 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. För 
kvartal 4, 2019, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

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

Ett ej verkställt beslut gällande kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §, på grund av att 
passande person inte finns. 

Tidigare rapporterade 7 st ärenden gällande kontaktperson kvarstå som ej 
verkställda 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Karin Ahrle 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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§ 54 Dnr 2020-00002 700 

Vård- och omsorgschefen informerar 2020 

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

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

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen rapporterar månadsvis till nämnden om aktuella frågor 
som berör nämndens verksamhet. 

 

Aktuellt läge: 

Under den senaste månaden har Coronavirusets spridning och dess konsekvenser 
inneburit en stor utmaning för vård och omsorgsverksamheten. Fokus har legat på 
att planera och förbereda personal och ställa om verksamhet. 

Vård och omsorgschefen deltar i kommunens ledningsgrupp som har dagliga 
möten. Vård och omsorgschefens ledningsgrupp har möten måndagar och 
torsdagar.  Ett antal åtgärder och beslut som gäller vård och 
omsorgsverksamheten har vidtagits:  

Särskilda boenden – Besöksrestriktioner vidtagna med uppmaning till friska 
anhöriga m.fl. att inte besöka boendena om det inte är nödvändigt. Gäller 
tillsvidare. 

Dagverksamheterna för äldre och daglig verksamhet inom LSS stängda f o m 
måndag den 16 mars. Gäller tillsvidare.  

Aktiviteter som anordnas av värdinna och frivilliga på Mogården och Amnegården 
inställda t o m 31 mars i dagsläget. Gäller tillsvidare. 

Balansträningsgruppen som fysioterapeut har på tisdagar på Amnegården har 
ställts in f o m v. 12 tillsvidare.  

Amnegårdens café, stängt f o m 23 mars tillsvidare. 

Fotvård – kommunala ej medicinska stängt f o m 23 mars tillsvidare. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

IFO och biståndshandläggare – Endast ta emot besök där kontakt inte kan ske på 
annat sätt. Ej släppa in besök med symptom på luftvägsinfektion. Skyltning på 
dörren. 

Resor i tjänsten ställs in. Överväga deltagande i utbildningar m.m.  

Chefsjour i beredskap, två chefer per vecka. Samtliga chefer har dator och telefon 
med sig hem efter varje arbetsdag. 

Daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin fortsätter med inköpsgrupp och 
personaltvätt som vanligt. Inget beslut gällande caféverksamheten på 
Gullstensskolan i skrivande stund. Avvaktar beslut från skolchefen. 

Barnkonsekvensanalys 

Omställningar i verksamhet riskerar att få negativa effekter för utsatta barn och 
unga i det fall barnomsorg och skolverksamheter stängs ned. Det finns en 
medvetenhet i verksamheten om riskerna. 

Jämställdhetsanalys 

Omställningar och stängningar i verksamheten riskerar att få negativa effekter för 
vissa grupper inom LSS och socialpsykiatrin som har svårt för förändringar och 
svårt att förstå sammanhang. Det finns en medvetenhet i verksamheten om 
riskerna.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 55 Dnr 2020-00007 999 

Information FAS protokoll 

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

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

Bakgrund 
Information från FAS mötet är en återkommande punkt vis alla nämndens 
sammanträden.  

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

Internkontroll 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkten skjuts fram till i höst med 
anledning av att det inte finns något att rapportera på grund av rådande 
omständigheter.  

Bakgrund 
Redovisning av verksamhetens interkontroll sker i mars varje år, enligt årshjulet.  

Beslutsunderlag 
- Interkontroll helår 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 57 Dnr 2020-00009 999 

Information sjukskrivningar 

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

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

Bakgrund 
Information om sjukskrivningstal är en återkommande punkt på alla 
sammanträdens.  

Beslutsunderlag 
- Statistik från HR   

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 58 Dnr 2020-00015 999 

Delegationsbeslut  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om information gällande rekrytering i februari 
månad 2020.  

Beslutsunderlag 
- Rekrytering februari 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 59 Dnr 2019-00073 700 

Delgivning Verksamhetsberättelse TIS 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges Tillståndsmyndigheten i samverkan, TIS, 
verksamhetsberättelse.  

Beslutsunderlag 
- Verksamhetsberättelse TIS 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 60 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om: 

- Folkhälsostrategens finansiering till tjejjouren 

- Beslut-202000037-KS § 63 flyktingfond 

- Erbjudande lokal workshop 2020 

Beslutsunderlag 
- Folkhälsostrategens finansiering till tjejjouren 

- Beslut-202000037-KS § 63 flyktingfond 

- Erbjudande lokal workshop 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 61 Dnr 2020-00038 000 

Delgivning tillämpning av FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om regeringskansliets vägledning vid tolkning 
och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Beslutsunderlag 
- Vägledning vid tolkning och tillämpning 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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