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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Tränningen, tisdagen den 19 januari 2021 kl 14:00-14:47 

Beslutande Ledamöter 
Anders Lennermo (C), Ordförande 
Margaretha Johansson (S), vice ordförande 
Sirpa Bergenstoff (S), deltar digitalt 
Anna Ljungquist (M) 
Eva Schröder (L), deltar digitalt 
Håkan Andreasson (KD), deltar digitalt 

 
 

   

Övriga 
närvarande 

Ann-Charlotte Lilja, socialchef, deltar digitalt 
Isabell Skarhall, sekreterare 
Martina Hurding § 2, 1:e socialsekreterare deltar 
digitalt 

 

   

Utses att Justera Margaretha Johansson (S) 

  

Plats och tid för 
Justering 

Kommunkontoret 2021-01-19, kl 15:15 

  

Paragrafer §§ 1-6 

  

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från Till 
2021-01-20 2021-02-10 

 Isabell Skarhall  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Anders Lennermo (C)  Bestyrkande av protokollsutdrag 
Justerare    

 Margaretha Johansson (S)  Isabell Skarhall 
    

    

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda 



 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(9) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 1 Dnr 2021-000024 

Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning .... 3 
§ 2 Dnr 2021-000026 

Delegationsbeslut 2021 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg ........................................................................................ 4 

§ 3 Dnr 2021-000027 
Verksamhetsberättelse 2020 för Myndighetsnämnd Lärande 
och Omsorg ................................................................................. 5 

§ 4 Dnr 2021-000028 
Revidering av delegationsordning 2021 MN LoO ..................... 6 

§ 5 Dnr 2021-000029 
Information om granskning av insatser mot psykisk ohälsa 
bland barn och unga ................................................................... 8 

§ 6 Dnr 2021-000030 
Meddelande/information 2021 MN LoO ..................................... 9 

 



 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(9) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 1 Dnr 2021-000024  

Upprop, val av justerare och godkännande av 
dagordning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg förrättar upprop och utser 
Margaretha Johansson (S) att justera dagens sammanträde.   

Sammanfattning 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg förrättar upprop och väljer justerare 
för sammanträdets protokoll. 
Dagordning för dagens sammanträde har varit utskickad och publicerad på 
kommunens hemsida.                  
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§ 2 Dnr 2021-000026  

Delegationsbeslut 2021 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg får information om delegations-
besluten av Anders Lennermo och Margaretha Johansson som granskat 
besluten. Beslut avseende Korttidsvistelse enligt SoL har granskats mer 
ingående. 
 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg godkänner redovisningen. Sirpa 
Bergenstoff granskar delegationsbeslut 2021-02-16, kl. 13.00 inför nämndens 
sammanträde. 
      

Sammanfattning 
Myndighetsnämnd lärande och omsorg har överlåtit sin beslutanderätt enligt 
nedanstående förteckning i enlighet med nämndens delegationsordning.  
Utredningsenheten/Biståndsenheten – 2020-12-01 – 2020-12-31.  
Placeringar inom barnomsorgen – 2020-11-01 – 2020-12-31.  
Beslut avseende riksfärdtjänst – 2020-10-01 – 2020-11-30 
Beslut avseende färdtjänst – 2020-11-01 – 2020-12-31 
Beslut avseende parkeringstillstånd – 2020-06-23 – 2020-12-02 
Beslutbeslut avseende kränkande behandling – Sundlergymnasiet 2020-12-02 – 
2021-01-12, 3 beslut.     
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§ 3 Dnr 2021-000027  

Verksamhetsberättelse 2020 för Myndighetsnämnd 
Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och omsorg beslutar att godkänna upprättad 
verksamhetsberättelse 2020 för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg.      

 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2020 för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg har 
upprättats. Verksamhetsberättelsen avser hela myndighetsnämndens 
ansvarsområde.  
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§ 4 Dnr 2021-000028  

Revidering av delegationsordning 2021 MN LoO 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att anta reviderad 
delegationsordning daterad 2021-01-13. 
      

Sammanfattning 

Revideringar avseende ekonomiskt bistånd 
 
Revideringen innebär att delegationsbeslut avseende beslut om ekonomiskt 
bistånd för spädbarnsutrustning läggs till som beslut. Detta saknas i 
nuvarande delegationsordning. Hur en ansökan om spädbarnsutrustning finns 
dock i gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen föreslår att 
delegat för ekonomiskt bistånd avseende spädbarnsutrustning upp till 10 % 
av prisbasbeloppet är 1:e socialsekreterare.  
 
Revideringen innebär att delegationsbeslut avseende beslut om ekonomiskt 
bistånd till kostnad för dubbla hyror läggs till, då det saknas i nuvarande 
delegationsordning. Ansökan om dubbla hyreskostnader kan uppkomma i 
vissa fall. I första hand uppmanas sökande att planera sin flytt för att 
förhindra att dubbla boendekostnader uppstår. I ärende som rör till exempel 
våld i nära relation är inte det alltid möjligt. Då saknas utrymmet för sådana 
beslut i delegationsordningen i dagsläget. Förvaltningen föreslår att delegat 
för beslut om dubbla hyreskostnader för en månad skall vara 1:e 
socialsekreterare och för tre månader enhetschef.  
Revideringen innebär att delegationsbeslut avseende beslut om ekonomiskt 
bistånd gällande förhöjd boendekostnad enligt högsta godtagbara hyra läggs 
till. Av riktlinjen om ekonomiskt bistånd framkommer att Vårgårda kommun 
följer Försäkringskassans riktlinjer för genomsnittlig och högsta godtagbar 
hyra. Av nuvarande delegationsordning framkommer endast på vilken nivå 
beslut om rådrum för att minska boendekostnader ligger på. Det saknas 
uppgifter om vilken nivå beslut om förhöjd boendekostnad enligt högsta 
godtagbara hyra skall ligga på. Detta bör finnas för att möjlighet till 
individuell bedömning skall vara möjlig. Förvaltningen föreslår att delegat 
för beslut om ekonomiskt bistånd avseende förhöjd boendekostnad enligt 
högsta godtagbara hyra skall vara 1:e socialsekreterare. 
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Revideringar avseende dödsboanmälan 
Det har framkommit att det behövs fler punkter i delegationsordningen 
gällande dödsbohandläggning. Förslag är att de läggs under en egen rubrik i 
delegationsordningen och att punkt 10.3.2 under rubriken övriga 
anmälningar därmed tas bort. 
 

Revidering avseende bostadsanpassningsbidrag 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar i 
bostadsanpassningsärenden som överstiger 100.000:-. I somliga fall krävs 
ytterligare beslut om bidrag efter att nämnden fattat beslut. Förvaltningen 
föreslår att Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs ordförande får fatta 
tilläggsbeslut på 20.000:-. 
  

Förvaltningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att anta reviderad 
delegationsordning daterad 2021-01-13  
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§ 5 Dnr 2021-000029  

Information om granskning av insatser mot psykisk 
ohälsa bland barn och unga 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen.      

 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har uppdragit åt PwC att granska samverkan och 
förebyggande arbete i syfte att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Granskade nämnder är Kommunstyrelsen samt Myndighetsnämnd Lärande 
och Omsorg.  
Revisorernas samlade bedömning är att rutinerna huvudsakligen fungerar bra 
kring samverkan och förebyggande arbete men att det finns utrymme för 
förbättring.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen.  
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§ 6 Dnr 2021-000030  

Meddelande/information 2021 MN LoO 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen. 
       

Sammanfattning 
Socialchef Ann-Charlotte Lilja informerar om Signs of Safety vilket är en 
metod för att skapa ökad delaktighet hos familjerna i utredningsarbetet kring 
barn och unga. Metoden kartlägger på ett tydligt sätt vilka skydds- och 
riskfaktorer som finns kring familjer. Socialtjänsten planerar att under 2021 
satsa på att utbilda sig i metoden.     
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