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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Tränningen, tisdagen den 17 januari 2023 kl 14:00 – 16:46, ajournering kl. 15:12 - 15:25 

Beslutande Ledamöter 

Arne Olsson (KD), Ordförande 
Johan Larsson (S), 1:e vice ordförande 
Veronica Nilsson (C) 
Therése Lehtimäki (V) 
Solveig Eldenholm (M) 

 
 

 Ersättare 

Rikard Martinsson (KD) 
Christer Forsmark (S) 

 
 

Övriga 
närvarande 

Maria Olsson, socialchef §§ 1-6 
Anton Borg, fastighetsförvaltare/projektledare § 4 
Maria Eliasson, enhetschef hemtjänsten § 5 
Daniel Lindström, enhetschef hemtjänsten § 5 
Sara Gårdeson, kanslichef 

 

Utses att Justera Johan Larsson (S) 

Plats och tid för 
Justering 

Protokollet är omedelbart justerat.  

Paragrafer §§ 1-6 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 

2023-01-18 2023-02-08 
 Sara Gårdeson  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Arne Olsson (KD)  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Johan Larsson (S)  Sara Gårdeson 
    

    

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda 
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Introduktion kring organisation och ansvar rörande 
socialtjänst, vård och omsorg ................................................... 4 

§ 3 Dnr 2022-000569 
Sammanställning synpunkter juli-december 2022 - information
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§ 6 Dnr 2022-000488 
Återrapportering - Åtgärder med anledning av flytt av 
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§ 1 Dnr 2023-000045 

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av 
dagordningen 

Omsorgsutskottets beslut 

Johan Larsson (S) väljs att justera dagens protokoll. 

Dagordningen godkänns. 

 

I utskottet 

Utskottet förrättar upprop.  
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§ 2 Dnr 2023-000030 

Introduktion kring organisation och ansvar rörande 
socialtjänst, vård och omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Omsorgsutskottet är ett nytt utskott för 2023. Inom utskottets ansvarområden 

ryms verksamheter som företrädesvis styrs av Socialtjänstlagen (SoL), 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Verksamheten har ett brett uppdrag där fokus framför allt ligger på att 

förbättra levnadsvillkoren för de invånare som har något större svårigheter 

än andra. Det handlar om att arbeta såväl individorienterat, som främjande 

på ett övergripande plan. Verksamheten möter det lilla eller ofödda barnet 

vid faderskapsutredningar, erbjuder stöd till äldre i form av hemtjänst och 

särskilt boende och möter däremellan individen i olika livssituationer.  

 

Socialchef redogör för kommunens organisation samt ansvarsområden inom 

socialtjänst, vård och omsorg.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Omsorgsutskottet tar emot informationen. 

 

I utskottet 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 3 Dnr 2022-000569 

Sammanställning synpunkter juli-december 2022 - 
information  

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2020, § 39, beslutade 

kommunstyrelsen att en tydligare sammanställning av inkomna synpunkter 

ska göras samt att en sådan sammanställning ska presenteras för 

kommunstyrelsen två gånger per år. 

 

Förvaltningen redovisar nu, via kommunens brevlåda och webbplats, 

inkomna synpunkter och svar under andra halvåret 2022. I 

sammanställningen finns synpunkten och svaret samlade så att det ska bli 

tydligare för läsaren. Under andra halvåret har 35 synpunkter registrerats i 

ärendet. Av dessa synpunkter har samtliga besvarats. Nio synpunktslämnare 

önskade ingen återkoppling. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I utskottet 

Maria Olsson redogör för ärendet. 

 

  

 



 

Omsorgsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr 2021-000473 

Byggnation och boende för äldre - information 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för nytt särskilt boende för äldre. Anledningen är att 

kommunens demografiska utveckla de kommande åren skapar ett behov av 

ytterligare platser på särskilt boende för äldre. I en förstudie konstateras att 

det är fördelaktigt för kommunen att ersätta det befintliga boendet, 

Kullingshemmet, i jämförelse med utbyggnad av något av de befintliga 

boendena. 

En referensgrupp har arbetat för att börja planera för boendet och under 

våren 2023 planeras för partneringupphandling, varvid mer detaljerad 

projektering tar vid. 

Lokaleringsutredning har genomförts och utmynnar i att boendet bör 

lokaliseras i anslutning till befintliga Kullingshemmet, varvid delar av 

befintlig byggnad behöver rivas. För att skapa en effektiv process med så få 

ersättningslokaler som möjligt planeras för ett etappvis genomförande. 

Investeringsmedel finns avsatta i antagen budget, men kommer troligtvis bli 

föremål för revidering under projekteringens gång. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I utskottet 

Anton Borg och Maria Olsson redogör för ärendet. 
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§ 5 Dnr 2023-000031 

Hemtjänstens arbete och fokusområden 2023 - 
information 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

En del av den verksamhet som omsorgsutskottet råder över är kommunens 

hemtjänst. Som en del i att ge en fördjupad kunskap om denna del av 

verksamheten redogör enhetschefer för hemtjänstens verksamhet. Dels hur 

den är organiserad, vilka utmaningar och möjligheter som finns, dels vilka 

fokusområden som tagits fram inför året.  

 

Fokus för chefer och medarbetare kommer under året att vara brukare, 

ordning och reda (medarbetarperspektiv), sjukskrivningar, ekonomi samt 

ledarskapet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Omsorgsutskottet tar emot informationen. 

 

I utskottet 

Maria Eliasson och Daniel Lindström redogör för ärendet. 
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§ 6 Dnr 2022-000488 

Återrapportering - Åtgärder med anledning av flytt av 
korttidsverksamheten - information 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

Sammanfattning 

Under hösten genomfördes en omorganisation inom verksamhet vård och 

omsorg. En del av denna förändring var att korttidsplatser flyttades från 

Vårgården till Kullingshemmet. Flytten ledde till kritik och en genomlysning 

av hur flytten gått till samt vilka konsekvenser detta gett genomfördes av 

MAS samt SAS. Rapporten redovisade till kommunstyrelsen i slutet på 

2022. Med anledning av detta har kommunstyrelsen efterfrågat regelbunden 

uppföljning från socialchef kring hur arbetet fortskrider med de föreslagna 

förbättringsåtgärderna. Den handlingsplan som togs fram i samband med att 

flytten genomfördes är ett levande dokument och följs upp kontinuerligt, 

varför handlingsplanen återigen bifogas denna tjänsteskrivelse. I övrigt 

återrapporterar socialchef aktuellt läge muntligt vid sammanträdet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

 

I utskottet 

Maria Olsson redogör för ärendet. 
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Övriga frågor 

 

Utskottet diskuterar förslag på kommande verksamhetsbesök samt förslag på 

besök från verksamheterna på utskottet. 

 


