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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 96 - 108 

 Pierre Carroz 

  

  

Ordförande  

 Ewa Arvidsson 

  

  

Justerare  

 Birgit Karlsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-08-24 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Pierre Carroz 

 

Plats och tid KS-salen kl. 08:30–12:00 

  

Ledamöter Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP), 1:e vice ordförande 

Barbro Spjuth (M), 2:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Anelia Dotcheva (C) 

Eivor Leander (L) 

Inger Herfindal (KD) 
  
Tjänstgörande ersättare Peter Olsson (V) 
  
Ersättare Anette Andersson (S) 

Kristine Geimure (S) 

Christer Örtegren (S) 

Kurt Svensson (C) 

Nada Cvijanovic (L) 

Peter Stenberg (L) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef, §§ 96-97, del av 98, 99-101 

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef, ej del av § 98 

Lennart Hansson, kommunrevisionen, del av § 98 

Gustav Wennberg, kommunrevisionen, del av § 98 

Evan Berglund, kommunrevisionen, del av § 98 

Rune Johansson, kommunrevisionen, del av § 98 

Kurt Bertelsen, kommunrevisionen, del av § 98 

Annelie Svensson, konsult, KPMG redovisningsbyrå, del av § 98 

Susanne Johansson, familjerättssekreterare, § 102 

Johan Fritz, avdelningschef LSS, §§ 103-104 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 
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Innehåll 

Ärende Sida 

VON § 96 Val av justerare 4 

VON § 97 Fastställande av föredragningslista 5 

VON § 98 Kommunrevisionens grundläggande granskning 6 

VON § 99 Åtgärder för att nå ekonomisk balans 2017 inom Vård- och omsorg 7 

VON § 100 REMISS: Förslag till överenskommelse och gemensamma riktlinjer vid 

utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 8 

VON § 101 Remiss till BUN och VON hjälpmedelsutredningens betänkande 10 

VON § 102 Fastställande av faderskap 11 

VON § 103 Lex Sarah - LSS personlig assistans 170521 12 

VON § 104 Lex Sarah - LSS Schölinsgatan 170702 13 

VON § 105 Redovisning av ej verkställda beslut 2017, kvartal 2 14 

VON § 106 Information/meddelanden 15 

VON § 107 Rapportering av delegeringsbeslut 16 

VON § 108 Rapportering av domar 17 
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VON § 96 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Birgit Karlsson (MP) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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VON § 97 Fastställande av föredragningslista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________
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Dnr VON 2017/117 

VON § 98 Kommunrevisionens grundläggande 
granskning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för en bra dialog med revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen och Annelie Svensson, konsult från revisionsföretaget 

KPMG, samtalar med vård- och omsorgsnämnden där man följer upp den 

grundläggande granskningen av vård- och omsorgsnämnden 2017. 

Beslutsunderlag 

- Grundläggande granskning från revisionen inkommen 13 juni 2017 

- Missiv inkommen 13 juni 2017 

- Powerpoint-presentation 

- Ledning och systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsförvaltningen i 

systemet Stratsys 

__________
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Dnr VON 2017/49 

VON § 99 Åtgärder för att nå ekonomisk balans 
2017 inom Vård- och omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder för 

budgetbalans. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden 

den 22 juni att redovisa hur nämnden arbetar för att nå en budget i balans under 

2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterat 20 juli 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Protokollsutdrag VON AU §173, 2017-08-10 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till åtgärder för budgetbalans. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr VON 2017/126 

VON § 100 REMISS: Förslag till 
överenskommelse och gemensamma riktlinjer 
vid utskrivningar från sluten hälso- och 
sjukvård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna bifogade remissvar 

(svarsjournaler) på förslag till Överenskommelse om samverkan och Gemensam 

riktlinje om utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner och 

Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen tydliggör parternas gemensamma ansvar för en trygg och 

säker övergång till öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård och/eller 

socialtjänst vid utskrivning från slutenvård. Den reglerar också parternas ansvar 

för samverkan och beskriver ansvarsfördelningen. Överenskommelsen grundar 

sig i den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 

Riktlinjen för utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i 

överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och 

sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen och vårdgivare som 

respektive parter har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från gällande 

lagar och Socialstyrelsens föreskrifter. Varje vårdgivare har ansvar för att upprätta 

lokala rutiner för säker tillämpning av riktlinjen. Det fastställda IT-stödet SAMSA 

och Nationell Patientöversikt med tillhörande rutiner ska användas. Vårdval ska 

beaktas och personens rätt att välja vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 18 juli 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Förslag till Överenskommelse mellan Västra Götalands regionen om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

- Förslag till Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälso- och 

sjukvård. 

- Svarsjournal gällande överenskommelse 

- Svarsjournal gällande riktlinjer 

- Protokollsutdrag VON AU §171, 2017-08-10  

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden lämnar bifogade 

remissvar (svarsjournaler) på förslag till Överenskommelse om samverkan och 
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Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård mellan 

kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Anna-Karin Lindblom 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr VON 2017/130 

VON § 101 Remiss till BUN och VON 
hjälpmedelsutredningens betänkande 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lämna remissvaret enligt vård- och 

omsorgsförvaltningens ståndpunkt rörande slutbetänkandet av 

Hjälpmedelsutredningen, På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 

hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen ska enligt direktiven lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten i 

fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över landet. Vidare har utredningen 

haft i uppdrag att bl.a. kartlägga tillgången till hjälpmedel för enskilda samt 

analysera ansvarsfördelningen och samordningen mellan huvudmännen. 

Förslagen ska vara effektiva och bidra till ökad delaktighet. 

De förslag som utredningen innehåller handlar till viss del om att öka den statliga 

styrningen och tillsynen för att få en ökad likvärdiget vad gäller hjälpmedel 

oavsett i vilken region eller kommun man bor i. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 20 juli 2017 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Betänkande av Hjälpmedelsutredning På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet 

och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 

- Protokollsutdrag VON AU §172), 2017-08-10 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård och omsorgsnämnden lämnar remissvaret enligt 

Vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt rörande slutbetänkandet av 

Hjälpmedelsutredningen, På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 

hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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VON § 102 Fastställande av faderskap 
*** Sekretess enligt 26 kap 1 § OSL *** 

__________
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Dnr VON 2017/106 

VON § 103 Lex Sarah - LSS personlig assistans 
170521 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats den 22 maj 2017 gällande en händelse inom 

LSS verksamhetsområde. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef. 

Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens 

allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 29 maj 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 14 juni 2017 

- Protokollsutdrag VON AU §174, 2017-08-10 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2017/125 

VON § 104 Lex Sarah - LSS Schölinsgatan 
170702 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS som reglerar vissa skyldigheter för 

anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och 

risker för missförhållanden i verksamheten. 

En Lex Sarah rapport har upprättats den 10 juli 2017 gällande en händelse inom 

LSS verksamhetsområde. Händelsen har utretts av ansvarig avdelningschef. 

Åtgärder har vidtagits och utredande avdelningschef finner inte att händelsens 

allvarlighetsgrad föranleder anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 

- Lex Sarah rapport inkommen 10 juli 2017 

- Lex Sarah utredning daterad 19 juli 2017 

- Protokollsutdrag VON AU §175, 2017-08-10 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2017/95 

VON § 105 Redovisning av ej verkställda beslut 
2017, kvartal 2 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg informerar om inkomna rapporter 

gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS för andra kvartal 2017. 

Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapport SoL, kvartal 2 

- Kvartalsrapport LSS, kvartal 2 

- Individrapporter LSS, kvartal 2 

- Protokollsutdrag VON AU §176, 2017-08-10 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård-och omsorgsnämnden noterar informationen 

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg 

__________  
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VON § 106 Information/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att arvoden och förlorad arbetsförtjänst ska 

utgå till ordinarie och ersättare ledamöter som deltar i utbildningen den 29 augusti 

2017. 

Sammanfattning av ärendet 

- Nämndsekreterare Pierre Carroz informerar nämnden om en kommande 

utbildning med Axel Danielsson den 29 augusti 2017. Utbildningen syftar till att 

ge kommunfullmäktiges och nämndernas/styrelsernas ledamöter och ersättare god 

kunskap i kommunfullmäktiges roll och arbete. Utbildningen ska också lägga 

grunden för utveckling av kommunfullmäktiges och nämndernas/styrelsernas 

sammanträden och ärendehantering. 

- Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redovisar en sammanfattning av 

hur arbetet i vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter har fungerat 

under sommarperioden. 

__________  
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VON § 107 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut behandlas: 

1. Serveringstillstånd för perioden 1 juni till 31 juli 2017, bilaga 63-64 

2. Beslut enligt lotterilagen för perioden 1 till 30 juni 2017, bilaga 65 

3. Bistånd för perioden 1 till 30 juni 2017, bilaga 671-680 

 

4. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 juni 2017, bilaga 681 

 

5. Vuxengrupp för perioden 1 april till 30 juni 2017, bilaga 682-689 

 

6. Barn och familj 0-20 för perioden 1 april till 30 juni 2017, bilaga 690-702 

 

7. Ensamkommande barn/unga för perioden 1 april till 30 juni 2017, bilaga 703-

708 

__________  
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VON § 108 Rapportering av domar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar behandlas: 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 21 april 2017 gällande vårdnad och 

umgänge. 

- Dom i Helsingborgs tingsrätt daterad 28 april 2017 gällande vårdnad och 

umgänge. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 31 maj 2017 gällande äktenskapsskillnad 

och vårdnad. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Linköping daterad 19 juni 2017 gällande 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 30 juni 2017 gällande vårdnad. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Linköping daterad 10 juli 2017 i ärende om 

bistånd till särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL. 

- Dom i Vänersborgs tingsrätt daterad 26 juli 2017 gällande vårdnad.  

__________ 


