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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Lilla Ljungås, tisdagen den 14 april 2020 kl 14:00-16:30 

Beslutande Ledamöter 

Anders Lennermo (C), Ordförande 
Margaretha Johansson (S), vice ordförande 
Sirpa Bergenstoff (S) 
Anna Ljungquist (M) 
Håkan Andreasson (KD) 

 
 

 Ersättare 

Annette Sjuenell (S) 
 

 
 

Övriga 
närvarande 

Isabell Skarhall, nämndsekreterare 
Ann-Charlotte Lilja, socialchef §§ 43-47 
Mona Karlsson, enhetschef §§ 43 - 55 
Rose-Marie Hermansson, 1:e socialsekreterare, 
§§ 43-45, 48-53 56-58 
Sofia Lundstedt, 1:e socialsekreterare §§ 46, 
54-55 
 

 

Utses att Justera Margaretha Johansson (S) 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunkontoret, 2020-04-14 kl 16:45 
§ 45 - omedelbar justering 

Paragrafer §§ 43-64 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 

2020-04-15 2020-05-06 
 Isabell Skarhall  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Anders Lennermo  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Margaretha Johansson  Isabell Skarhall 
    

    

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda 
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§ 43 Dnr 2020-000018  

Upprop, val av justerare och godkännande av 
dagordning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg förrättar upprop och väljer 

Margaretha Johansson att justera sammanträdets protokoll. 

      

Sammanfattning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg förrättar upprop och väljer justerare 

för sammanträdets protokoll. 

Dagordning för dagens sammanträde har varit utskickat och publicerat på 

kommunens hemsida.        
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§ 44 Dnr 2020-000019  

Delegationsbeslut 2020 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg får information om delegations-

besluten av Anna Ljungquist och Margaretha Johansson som granskat 

besluten. Beslut avseende hemtjänst har granskats mer ingående. 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg godkänner redovisningen. 

Margaretha Johansson granskar delegationsbeslut 2020-05-12, 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 – 2020-03-01 – 2020-03-31. 

Placeringar inom barnomsorgen – 2020-03-01 – 2020-03-31. 

Beslut avseende inackorderingstillägg – 2020-03-01 – 2020-03-31. 

Beslut avseende placering i förskoleklass, Lena skola 2020-03-30.  

Beslut avseende SoL-lunch – 2020-03-01 – 2020-03-31. 

Beslut avseende färdtjänst – 2020-01-01 – 2020-03-31. 

Beslut avseende riksfärdtjänst – 2020-03-06.   
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§ 45   

Sekretessbelagd enligt 26 kap OSL 
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§ 46 Dnr 2020-000086  

Fördjupningsområde Biståndsbedömning äldreomsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen.  

 

Sammanfattning 

Enligt Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs årshjul ska nämnden få 

fördjupad information om biståndsbedömning äldreomsorg.    

 

I myndighetsnämnden 

1:e socialsekreterare Sofia Lundstedt redogör för ärendet.   

I Vårgårda har cirka 420 personer pågående insatser från äldreomsorgen 

(hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm med mera).   

På socialtjänsten arbetar fem biståndshandläggare, en 1:e socialsekreterare 

och en enhetschef med äldreomsorgen.  

Sofia beskriver biståndshandläggarens uppdrag vilket bland annat innebär att 

utreda och bedöma den enskildes behov samt att regelbundet ompröva 

biståndsbeslutet så att det överensstämmer med den enskildes behov. 

Handläggningen sker enligt socialtjänstlagen som inkluderar de 

övergripande målen och värdegrunden för biståndshandläggning.  

Viktiga utgångspunkter i sol som berör äldreomsorgens område är bland 

annat att alla insatser som ges med stöd av SoL ska byggas på den enskildes 

självbestämmande och integritet och en aktiv meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra ska möjliggöras. Det är viktigt att föra en dialog med 

den enskilde för att försöka få fram individens vilja.   

Sofia beskriver även handläggningsprocessen.  
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§ 47 Dnr 2020-000162  

Ekonomiuppföljning Socialtjänst samt Vård och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar emot informationen.       

 

Sammanfattning 

Enligt Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs årshjul ska nämnden få 

ekonomiuppföljning för Socialtjänst samt Vård och Omsorg under 

sammanträdet i april.  

       

I myndighetsnämnden 

Socialchef Ann-Charlotte Lilja redogör för ärendet.  

Redovisningen berör bland annat hur placeringskostnaderna för socialtjänst, 

hemtjänsttimmar och placeringar på särskilt boende påverkar budgeten och 

skapar en budgetavvikelse. Redovisningen berör även budgetprognos för 

2020. Socialtjänsten samt vård och omsorg arbetar aktivt för en budget i 

balans. Samverkan mellan skola och socialtjänst beskrivs som en 

nyckelfaktor för att få ner placeringskostnader.  

Rådande pandemi påverkar prognosen för 2020.   
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§§ 48-61   

Sekretessbelagda enligt 26 kap OSL 
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§ 62 Dnr 2020-000163  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för 
detaljhandel avseende tobak och liknande produkter 
från Coop Vardagshandel AB på Coop, Parkgatan 10 i 
Vårgårda 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att bevilja Coop 

Vardagshandel AB, organisationsnummer 556615-2269, stadigvarande 

försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter för detaljhandel på Coop Vårgårda, Parkgatan 10, 447 31 

Vårgårda. 

Beslutet kan överklagas. 

     

Sammanfattning 

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel avseende 

tobak och liknande produkter från Coop Vardagshandel AB på Coop, 

Parkgatan 10 i Vårgårda föreligger till nämnden.  

Se alkoholhandläggare Annica Bringsveds utredning 2020-04-14.      

  

Paragrafen skickas till 

Coop Vardagshandel AB 
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§ 63 Dnr 2020-000164  

Rapport från restaurang, folköl, e-cigaretter, receptfria 
läkemedel och tobakstillsyn 2019 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen.  

      

Sammanfattning 

Samtliga serveringsställen med stadigvarande tillstånd ska enligt 

kommunens riktlinjer få minst ett tillsynsbesök per år. En tillsynsplan för 

alkohol är också upprättad. Även tillfälliga tillstånd till allmänheten med 

större arrangemang i kommunen bör få ett oaviserat tillsynsbesök. 

 

Samordnad tillsyn med andra myndigheter bör göras en gång per år. 

Tillsynsarbetet ska även skriftligen redovisas för myndighetsnämnd Lärande 

och Omsorg vid slutet av året. 

 

I Vårgårda Kommun finns 2019-12-31 sju  (7) stadigvarande 

serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd har upphört på egen begäran. 

 

Kvällstillsyn och dagtillsyn har gjorts vid tolv (12) tillfällen. Samtliga 

stadigvarande serveringstillstånd har fått ett tillsynsbesök och tre tillfälliga 

tillstånd till allmänheten har också fått tillsyn. Vid ett tillfälle har samordnad 

tillsyn gjorts med polisen. 

 

Vid tillsynen har kontroll gjorts av kassaapparat, erbjudande av kvitto, 

serveringsansvariga på plats, berusningsnivå, lokalens utformning och vilken 

mat som serveras och om den överensstämmer med det som skickats in till 

kommunen, vid ansökningstillfället och dess inriktning. 

   

2019 års restaurangtillsyn har medfört anmärkningar som funnits och som 

har kommunicerats med tillståndshavaren på plats vid tillsynen. Inga 

sanktioner. 

 

I Vårgårda Kommun finns tio (10) försäljningsställen av folköl- och/eller 

tobak, e-cigaretter och/eller receptfria läkemedel. Samtliga återförsäljare av 

folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel har fått ett tillsynsbesök 

under 2019 i syfte att kontrollera skyltar/dekaler och deras 

egenkontrollprogram. Skyltar/dekaler har delats ut vid de försäljningsställen 

som saknar dessa eller behöver komplettera med ytterligare. I övrigt har 

handläggaren påtalat vikten av att dokumentera i egenkontrollprogrammen 
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och att informera kommunen om eventuella ändringar av exempelvis 

ansvariga.  

 

1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen. 

Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror, i detta 

ingår även e-cigaretter och det är kommunen som ansvarar för att lämnas 

sådana tillstånd. Kommunerna har också rätt att ta ut en avgift för dessa nya 

arbetsuppgifter. 

 

Sju (7) beslut (bifall) är tagna gällande tobakstillstånd och 9 ansökningar har 

inkommit under perioden 190701-191231. Besluten gäller 

detaljhandelstillstånd och distanshandeltillstånd. En ansökan har avvisats och 

en väntar på beslut. 

 

Folköl och receptfria läkemedel är fortfarande endast en anmälan till 

kommunen.      
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§ 64 Dnr 2019-000536  

Revidering av Reglemente för Myndighetsnämnden 
Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg föreslår kommunfullmäktige 

besluta: 

Revidering av Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

godkänns.        

 

Sammanfattning 

Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg är i behov av 

revidering med anledning av bland annat ändring av lagnamn. 

Revideringen skapar även en stringens i hur lagtexter redovisas under 

rubriken Nämndens ansvarsområde.  

  

 


