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VON § 90 Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Barbro Spjuth (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________ 

VON § 91 Godkännande av ärendelista 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendet Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård läggs till ärendelistan, som därmed fastställs. 

__________
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Dnr VON 2018/68 

VON § 92 Lex Sarah - LSS Bergängsvägen, 
180315 

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 15 mars 2018 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 upprättad den 15 mars 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 24 maj 2018 från avdelningschef LSS Johan Fritz 

- Protokollsutdrag VON AU §152 daterat 16 augusti 2018 

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 vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2018/69 

VON § 93 Lex Sarah - LSS Västra Åsenvägen 3, 
180315 

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 15 mars 2018 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 upprättad den 15 mars 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 24 maj 2018 från avdelningschef LSS Johan Fritz 

- Protokollsutdrag VON AU §153, daterat 16 augusti 2018 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2018/93 

VON § 94 Lex Sarah - LSS Fenix, 180426 

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 26 april 2018 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 upprättad den 26 april 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 24 maj 2018 från avdelningschef LSS Johan Fritz 

- Protokollsutdrag VON AU §154, daterat 16 augusti 2018 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2018/119 

VON § 95 Lex Sarah - LSS Norra, 180427 

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 27 april 2018 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 upprättad den 27 april 2018 

- Lex Sarah utredning daterad 24 maj 2018 från avdelningschef LSS Johan Fritz 

- Protokollsutdrag VON AU §155 daterat 16 augusti 2018 

Yrkande 

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

och lägger den till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

__________
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Dnr VON 2018/88 

VON § 96 Ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS för kvartal 2 2018 och överlämnar den till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 

detta kvartalsvis till IVO. 

Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

För andra kvartalet 2018 fanns det elva beslut att rapportera, nio gällande SoL, 

äldreomsorg och två inom LSS. 

Fem av SoL besluten är nu verkställda, ett ärende har avslutats och i de tre andra 

fallen har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Gällande LSS har i båda fallen den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 10 augusti 2018 från biträdande förvaltningschef 

Kenneth Bramberg. 

- Protokollsutdrag VON AU §151 daterat 16 augusti 2018. 

Yrkande 

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

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 2018 och överlämnar den 

till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

__________  
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VON § 97 Information: Enheten för 
ensamkommande ungdomar 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Berith Sletten och samordnare Elisabeth Paulin presenterar 

verksamheten vid enheten för ensamkommande ungdomar till nämnden. 

Enheten var placerad under integration- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) 

fram till den 1 juni 2018, då den flyttades till  vård- och omsorgsförvaltningen 

(VOF). Omorganisationen av enheten från IAF till VOF har föregått av en politisk 

process samt en planeringsprocess på tjänstemannanivå. 

Enheten bedriver idag HVB-verksamhet i form av stödboende och 

förstärktboende och samverkan inom vård- och omsorgsförvaltningen har utökats 

sedan flyttet. Verksamheten kommer att följas upp enligt nämndens rutiner för 

uppföljning och rapportering. 

__________
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Dnr VON 2017/126 

VON § 98 Överenskommelse om samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta Överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje som reglerar 

in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunens 

betalningsansvar efter utskrivning. 

Överenskommelsen gäller från den 25 september 2018 till den 30 november 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som ersatte 

betalningsansvarslag den 1 januari 2018 (Prop. 2016/ 17:106). 

En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt från den 1 januari 2018 till den 24 

september 2018 med 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar. 

Den nya föreslagna överenskommelsen med riktlinjer ska gälla från den 25 

september 2018 till den 30 november 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018 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. 

- Missiv från Fyrbodals kommunalförbund 

  

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar Överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 

samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande 

riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt 

kommunens betalningsansvar efter utskrivning. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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VON § 99 Information/meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

- Avdelningschef Berith Sletten informerar om verksamheten vid Berget, före 

detta RIA. Kommunen tog över uppdraget den 1 juni 2018 och personal från 

Ungvux, lotsen och EKB har drivit verksamheten under sommaren. 

Verksamheten har fått många besök under sommaren och allt har hittills fungerat 

mycket bra. 

- Kommunrevisionen kommer att besöka nämnden i oktober inom ramen för den 

årliga granskningen. 

- Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson sammanfattar hur sommaren har gått på 

de olika verksamheterna inom förvaltningen. 

__________  
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VON § 100 Rapportering av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut rapporteras: 

1. Serveringstillstånd och spel för perioden 1 juni till 31 juli 2018, bilaga 71-72 

2. Bistånd för perioden 1 till 30 juni 2018, bilaga 904-913 

3. Familjerätt/familjehem för perioden 1 till 30 juni 2018, bilaga 914 

4. Vuxengrupp för perioden 1 maj till 30 juni 2018, bilaga 915-919 

5. Barn och familj 0-20 för perioden 1 maj till 30 juni 2018, bilaga 920-930 

6. Ensamkommande barn/unga perioden 1 maj till 30 juni 2018, bilaga 931-932 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska godkänna 

rapporteringen av delegeringsbeslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

__________  
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VON § 101 Rapportering av domar 

Sammanfattning av ärendet 

Följande domar rapporteras: 

- Dom i Vänersborgs Tingsrätt daterad 5 juli 2018 gällande vårdnad. 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg daterad 16 augusti 2018 

gällande personlig assistans. 

Yrkande 

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

rapporteringen av domar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar 

enligt detta. 

__________ 


