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Vård- och omsorgsnämnden   Sida 1(29) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 27 april 2020 kl 08:30-14:00 Paragrafer §§ 62-81 

Plats: Lyran, kommunhuset, Hova  

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 

 

Ersättare   

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef 
Susanne Ljungberg, enhetschef, 65-55, 72 §§ 
Micha Riechman, controller, 69-70 §§ 
Karin Ahrle, utvecklingsledare 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-04-27 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 62 Dnr 158  

Val av justerare 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att Maritha Hagström (C) justerar 
protokollet.  
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§ 63 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 deltar under mötet.  
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§ 64 Dnr 160  

Anmälan om ev. jäv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 65 Dnr 2020-00046 700 

Deltagande på distans vid vård- och omsorgsnämndens möten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillåta deltagande på distans via de 
verktyg, med videokamera, som kommunen hänvisar till vid sammanträden med 
vård- och omsorgsnämnden.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att de föreslår 
Kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämndens reglemente omarbetas så 
nedanstående lydelse läggs till under 10 §, Sammanträde på distans: 
 
Med anledning av rådande omständigheter kan ordförande fatta beslut om att 
ledamöter får delta via Skype med videokamera.  

 

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

Bakgrund 
Enligt den nya kommunallagen (2017:725) finns det möjlighet för 
kommunfullmäktige att besluta om ledamöters deltagande på distans. Enligt 5 kap 
16 § får fullmäktige besluta att ledamöter får delta på fullmäktiges möten på 
distans och enligt 6 kap 24 § får fullmäktige även besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds möten på distans. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av Karin Ahrle 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 66 Dnr 2019-00057 739 

Äldreomsorgsplan  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
att anta förvaltningens Äldreomsorgsplan för 2020-2024 med nedanstående tillägg 
under rubriken bostadsförsörjningsprogram: 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer i form av ett 
bostadsförsörjningsprogram, fram till år 2025. Detta dokument är vägledande, 
utifrån den redovisade statistiken, vid kommunens bostadsplanering. Se bilaga.  

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

Bakgrund 
Under 2018 fattade Vård och omsorgsnämnden beslut att Gullspångs kommuns 
äldreomsorgsplan 2013-2017 ska gälla fram till att en ny plan, genom revideringar, 
kan antas.  

Inom vård och omsorgsverksamheten har en arbetsgrupp ledd av enhetschef 
Susanne Ljungberg, arbetat med utformning av en ny äldreomsorgsplan. På 
nämndens sammanträde i juni 2019 presenterade enhetschef Susanne Ljungberg 
ett underlag med statistik utifrån befolkningsprognos och behov av olika typer av 
boenden för äldre.  Det kommunala pensionärsrådet har tillsammans med 
representanter från sina organisationer och medarbetare deltagit i en workshop i 
september 2019 och därigenom bidragit i processen.  

Vård och omsorgsnämndens ledamöter har tagit del av arbetsmaterialet i syfte att 
kunna diskutera planen i sina partigrupper. 

Arbetsgruppen har haft flera möten under 2020 där ett förslag till ny struktur 
diskuterats fram samt en arbetsfördelning. 

Medarbetarna inom äldreomsorgen har kunnat ta del av materialet som med 
anledning av den pågående Coronoapandemin har kommunicerats skriftligt 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Äldreomsorgsplan 2020-2024 
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- Bilagor till ÄO plan 2020-2024 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 67 Dnr 2020-00045 000 

Älgaråsvägen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkten utgår.  
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§ 68 Dnr 2020-00047  

Ansökan om tobaksförsäljning gällande Otterbäckens mat med 
mera 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Otterbäckens mat med mera, 
organisationsnummer 559220-4837 stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 
3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) för detaljhandel på 
KIKI:s på Allmänna vägen 28, 547 72 Otterbäcken, Gullspång. 

 

Detta beslut kan inte överklagas.  

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

Bakgrund 
Ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandel från Otterbäckens mat med 
mera, organisationsnummer 559220-4837, har gjorts avseende KIKI's på Allmänna 
vägen 28,547 72 Otterbäcken, Gullspång.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av TIS 

Beslutet ska skickas till 
TIS 
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§ 69 Dnr 2020-00003 040 

Ekonomisk uppföljning VoN 2020 

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

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

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden följer upp förvaltningens ekonomiska resultat 
månadsvis.  

Av de bifogade rapporten som gäller utfallet för årets tre första månader framgår 
att verksamheten prognostiserar ett negativt resultat med ca 9 mkr.  

Det största underskottet, ca 7 mkr avser Individ och familjeomsorgen, varav 5 mkr 
är kostnader för placerade barn och ungdomar och 2 mkr är kostnader för 
försörjningsstöd. 

Äldreomsorgen, huvudsakligen hemvården, prognostiserar ett underskott på ca 
1,8 mkr.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det rör sig om en information. 

Jämställdhetsanalys 

 Ej aktuellt i detta ärende då det rör sig om en information. 

Sammanfattande bedömning 

    

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Underlag ekonomisk uppföljning mars 
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Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 70 Dnr 2020-00037 042 

Besparingsåtgärder 2020 

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

 

Behandling på sammanträdet 
Diskussioner förs om de icke lagstadgad verksamheterna: 

- Fixartjänst 

- Syn/hörsel instruktör 

- Fotvård 

- Dagverksamhet 

- Personligt ombud 

- Öppenvårdsinsatser i egen regi-familjebehandling 

- socialpsykiatrin-daglig verksamhet 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att redovisa verksamheter  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 71 Dnr 2019-00100 750 

Inspektionen för vård och omsorg, dnr 8.5-37249/2018-2  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar inte lämna något yttrande till IVO med 
anledning av kommunicerad tjänsteanteckning 

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

Bakgrund 
IVO utreder ett tillsynsärende som rör Vård och omsorgsnämnden. Ärendet gäller 
handläggning av ett missbruksärende där socialtjänsterna i Gullspångs och 
Töreboda kommun ansåg att den andra kommunen var ansvarig för klienten vilket 
ledde till att klienten inte fick sitt ärende prövat eller sina behov tillgodosedda.   

Efter IVO:s beslut i ärendet den 23 oktober 2019 har nämnden redovisat vilka 
åtgärder som nämnden vidtagit mot bakgrund av IVO:s beslut. Den 13 mars 2020 
genomförde IVO ett möte med Vård och omsorgschefen där IVO ställde 
kompletterande frågor avseende vidtagna åtgärder. Vård och omsorgschefen har 
därefter fått faktagranska sin uppgifter.  

Den 20 mars inkom en skrivelse från IVO till kommunen med möjlighet för 
nämnden att lämna yttrande över tjänsteanteckningen. Av anteckningen framgår 
att verksamheten vidtagit och fortsätter genomföra åtgärder för att säkerställa att 
IFO:s medarbetare är förtrogna med och arbetar enligt gällande lagstiftning och 
riktlinjer samt att egenkontroller ska utföras enligt planen för internkontroll.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende. Beslutet berör ett tillsynsärende som inte gäller 
handläggning av barn och unga. 

 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör ett tillsynsärende som gäller rättssäkerhet i handläggning i ett 
missbruksärende. De åtgärder som nämnden vidtagit för att säkerställa att lagar 
och riktlinjer följs ska gälla oavsett klientens kön, ålder eller etnicitet.               
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Missiv från IVO gällande kommunicering av tjänsteanteckning samt 
tjänsteanteckning.  

 

  

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 
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§ 72 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 och Susanne Ljungberg redogör under 
sammanträdet om nedanstående punkter: 

- Diskussioner förs om hur verksamheten har möjlighet att utföra omvårdnads- och 
service  insatser för personer som tillfälligt vistas i kommunen under sommaren. 

- Aktuell lägesrapport med anledning av Coronapandemin. 

- Gemensam familjerätt i MTG 

- Upphandling av nytt verksamhetssystem 

 

Bakgrund 
Vård och omsorgschefen informerar nämnden om aktuella frågor som rör 
verksamheten.   

 Aktuell lägesrapport med anledning av Coronapandemin. 

 Gemensam familjerätt i MTG 

 Upphandling av nytt verksamhetssystem 

 IVO:s begäran om komplettering  

  

  

 

 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 
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Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 73 Dnr 2020-00043 700 

JO-anmälan gällande klagomål mot socialtjänsten, dnr 8751-
2019 

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

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

Bakgrund 
Den 7 april 2020 inkom en begäran om upplysningar från JO med anledning av en 
anmälan mot socialtjänsten i Gullspångs kommun, se bilaga 1. 

JO anmodade socialförvaltningen att inkomma med upplysningar i vad som 
framförts i anmälan senast den 15 april 2020. 

Vård och omsorgschefen har lämnat upplysningar i ett svar till JO, se bilaga 2, 
vilket även undertecknats av nämndens ordförande.  

Vård och omsorgsnämnden kommer att informeras om JO:s beslut.  

  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt i detta ärende. 

 

Jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende.  

              

    

Beslutsunderlag 
- Bilaga 1. Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Bilaga 2. Remiss JO-anmälan gällande klagomål mot socialtjänsten. 

- Bilaga 3. Svar till JO 
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Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 74 Dnr 2020-00036 700 

Samverkan för familjecentral 

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

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

Bakgrund 
Genom Länsstyrelserna finns möjligheten för kommuner att ansöka om medel för 
att utveckla insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter enligt förordningen (2010:1122). 

Inom verksamheterna socialtjänst och barn och utbildning har vi gemensamt 
uppmärksammat att det finns ett behov riktade insatser till nyanlända och 
asylsökande föräldrar. En sådan riktad insats är att erbjuda föräldrautbildning COS-
P (Circle of Security Parenting) för denna grupp. COS-P (Trygghetscirkeln på 
svenska) är en evidensbaserad och internationellt beprövad metod som syftar till 
att ge föräldrar ny kunskap och nya möjligheter att se sina barns behov. Genom att 
delta i utbildningen ges föräldrarna även möjlighet att skapa nätverk och dessutom 
stödjer utbildningen utvecklingen av det svenska språket. Tolkstöd kommer finnas 
vid behov. Ett indirekt syfte är också att förebygga att deltagarnas barn hamnar i 
utanförskap. 

Föräldrautbildningar genomförs redan idag på Familjecentrum varför det är 
lämpligt att den föreslagna insatsen som ansökan avser genomförs där. 
Socialtjänstens medverkan i och stöd till projektet är viktig både för att stärka vår 
samverkan och inte minst för vårt gemensamma ansvar att skapa trygga 
uppväxtvillkor för kommunens barn.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör barn och deras föräldrar. Genom insatsen beaktas barnets behov av 
att bli sedd, hörd och förstådd som en likvärdig och jämställd människa. Barnets 
behov av trygghet, skydd och omsorg är alltid föreliggande.  

 

Jämställdhetsanalys 

Insatsen är riktad till nyanlända och asylsökande föräldrar där både män och 
kvinnor som tillhör målgruppen är välkomna. Insatsen ska stärka deltagarna i 
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föräldraskap, integration och etablering i det svenska samhället vilket även 
inkluderar jämställdhet. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse skriven av Katarina Widell 

- Ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län om medel enligt § 37 a. 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 75 Dnr 2020-00027 700 

Framtidens Vårdinformationsmiljö- information 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om information gällande Framtidens 
vårdinformationsmiljö, FVM 

Beslutsunderlag 
- Komplettering av erbjudande: Prismodell 

- Framtidens vårdinformationsmiljö 

- Avrop optioner om gemensamt IT-stöd 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 76 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 informerar om det ojusterade FAS 
protokollet från april månad.  

Bakgrund 
Information FAS protokoll är en stående punkt vid varje nämndssammanträde.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från FAS vård och omsorg 20200421 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-04-27 

 

Sid 25(29) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 Dnr 2020-00009 999 

Information sjukskrivningar 

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

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

Bakgrund 
Information om sjukskrivningar är en stående punkt vid varje sammanträde.  

Beslutsunderlag 
- sjukfrånvarostatistik april 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-04-27 

 

Sid 26(29) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 78 Dnr 2020-00031 700 

SIS-remiss 19526 gällande ftSS 877001 kvalitetssäkring inom LSS-
bostad med särskild service för vuxna 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att verksamheten avstår från att besvara 
remissen.  

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

Bakgrund 
En remiss gällande kvalitetssäkring inom LSS-bostad med särskild service för vuxna, 
har inkommit till kommunen för att besvaras.  

Beslutsunderlag 
-SIS-Remiss 19526 ftss877001 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-04-27 

 

Sid 27(29) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 Dnr 2020-00044 700 

Remiss avseende ansökan om licens till spel på värdeautomater 
och serveringstillstånd 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsverksamheten beslutar att remissen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut om besvarande.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef informerar om att ansvaret som remissen 
omfattar tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Bakgrund 
En remiss gällande ansökan om licens till spel på värdeautomater och 
serveringstillstånd, har inkommit till kommunen för möjlighet till besvarande.  

Beslutsunderlag 
- Remiss 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-04-27 

 

Sid 28(29) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 80 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om rekommendationer för politiska 
sammanträden.  

Beslutsunderlag 
- Rekommendationer för politiska sammanträden 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-04-27 

 

Sid 29(29) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 81 Dnr 2020-00015 999 

Delegationsbeslut  

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden delges om delegationsbeslut gällande anställningar.  

Beslutsunderlag 
- Rekrytering mars 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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