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§ 76 Dnr 2019-000008  

Delegationsbeslut 2019 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg får information om 

delegationsbesluten av Håkan Andreasson och Anders Lennermo som 

granskat besluten. Beslut avseende hemtjänst har granskats tillsammans med 

tjänsteman. 

Förvaltningen har inkommit med åtgärder för att motverka de brister som 

uppmärksammats under föregående granskning. Personal på 

Kompetenscenter har blivit informerade om att de framöver alltid ska 

dokumentera vilken månad Jobbstimulansen påbörjades och vilken månad 

som avdraget avser. Dokumentationen ska göras både i ärendet samt i den 

beräkningen som görs varje månad. 

Samtliga som är aktuella för ekonomiskt bistånd ska ha en plan där det 

tydligt framgår vad de förväntas göra för att ha rätt till ekonomiskt bistånd 

samt vilka krav som är förknippade med ansökan. 

Skolchef har inkommit med hänvisning till delegationsordning avseende 

beslut om placering i förskolan. 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg godkänner redovisningen med 

komplettering. Margaretha Johansson granskar delegationsbeslut  

2019-05-07, 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 – 2019-03-01 – 2019-03-31. 

Placeringar inom barnomsorgen – 2019-03-01 – 2019-03-31. 

Inackorderingstillägg – 2019-03-01 – 2019-03-31. 

Beslut avseende kränkande behandling: 

Gullhögskolan – 2019-03-05 – 2019-03-26, två beslut. 

Sundlergymnasiet – 2019-03-28. 

Beslut avseende nedsättning av avgift inom fritidshemmet – 2019-02-28. 

Beslut avseende förlängd undervisning – 2019-02-22. 

Beslut avseende färdtjänst – 2019-03-01 – 2019-03-22 

Beslut avseende riksfärdtjänst – 2019-03-11. 

Beslut om SoL-lunch – 2019-03-01 – 2019-03-31. 
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§ 77 Dnr 2019-000129  

Patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård samt funktionshinder 2018 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar emot informationen.  

     

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren årligen 

dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse.  

Yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har vårdgivaren som ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten så att kraven på en god vård och 

omsorg efterföljs av alla utförare i kommunen. Patientsäkerhetsarbetet sker 

bl.a. genom avvikelsehantering, olika egenkontroller, deltagande i nationella 

kvalitetsregister och nationella kvalitetsmätningar, genomförande av 

vårdinventeringar, upprättande av riktlinjer och rutiner samt utveckling av 

arbetssätt och metoder. Patientsäkerhetsarbetet ska systematiskt följas upp 

och utvärderas.  

I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå: 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• vilka resultat som uppnåtts   

 

I myndighetsnämnden 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunnel Wessbo närvarar vid nämndens 

sammanträde och redogör för ärendet. 
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§ 78 Dnr 2019-000130  

Sammanställning avvikelser SOL/LSS/HSL 2018 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar emot informationen. 

      

Sammanfattning 

Avvikelsehantering är en del i det systematiska kvalitetsledningsarbetet 

enligt föreskriften SOSFS 2011:9. Inkomna avvikelserapporter, klagomål 

och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller 

den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se 

mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

Avvikelsehanteringen ska leda till kvalitetsförbättringar.  

All personal som arbetar inom socialtjänst, verksamhet inom LSS och hälso- 

och sjukvård har en skyldighet att medverka till god kvalitet och att 

verksamhetens kvalitet systematiskt utvecklas och säkras. 

Uppstår en avvikelse i verksamheten rapporteras avvikelsen i 

verksamhetssystemet. Enhetschef och/eller legitimerad personal ansvara för 

att avvikelsen åtgärdas och följs upp. 

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och SAS (socialt ansvarig 

samordnare) sammanställer inkomna avvikelser och redovisar dem i rapport, 

halv- och helårsvis till verksamheterna. Sammanställning av avvikelser 

redovisas årligen till kommunstyrelsen och myndighetsnämnd lärande och 

omsorg.  

 

I myndighetsnämnden 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Gunnel Wessbo och socialt ansvarig samordnade Ann-Christine Andersson 

närvarar vid nämndens sammanträde och redogör för ärendet. 
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§ 79 Dnr 2019-000131  

Sammanställning av resultat av egenkontroll 2018 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar emot informationen.   

    

Sammanfattning 

MAS och SAS har i uppdrag att granska enheterna inom socialtjänsten. 

Egenkontrollen genomförs årligen utifrån socialtjänstens 

kvalitetsledningssystem. I egenkontrollen ingår en systematisk granskning av 

att verksamheten når mål och ställda krav i de lagar, föreskrifter och 

riktlinjer som styr verksamheten. Syftet med egenkontrollen är att säkerställa 

att verksamheten arbetar i enlighet med gällande processer och lagstiftning. 

  

I myndighetsnämnden 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunnel Wessbo och socialt ansvarig 

samordnade Ann-Christine Andersson närvarar vid nämndens sammanträde 

och redogör för ärendet. 
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§ 80 Dnr 2019-000093  

Fördjupningsområde - alkoholhandläggning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar emot informationen.   

 

Sammanfattning 

Vårgårda kommun har enligt avtal med Lidköpings kommun överlåtit 

handläggningen av serveringstillstånd till Lidköpings kommuns 

alkoholhandläggare. Utöver Vårgårda kommun är det 15 som anlitar 

Lidköpings kommun för handläggning av serveringstillstånd (inklusive 

Lidköping). 

Nämnden är fortfarande ansvarig för uppdraget, är formella beslutsfattare 

och fattar beslut om riktlinjer. Samtliga beslut går att överklaga. 

För att få serveringstillstånd krävs bland annat ett bolag eller en enskild 

firma, ekonomisk och personlig lämplighet, kunskap i alkohollag, ordning 

vid serveringsstället. Det krävs även en ritning över serveringsytan och en 

ansökan om alkoholtillstånd. All försäljning av alkohol kräver ett 

serveringstillstånd.  

Serveringstillstånden granskas regelbundet. 

De olika tillsynsorganisationerna är: 

Kommunen – Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet 

Polisen – Lokal tillsynsmyndighet 

Länsstyrelsen – Regional tillsynsmyndighet 

Folkhälsomyndigheten – Nationell tillsynsmyndighet 

Konsumentverket – Tillsyn över marknadsföring. 

 

I myndighetsnämnden 

Alkoholhandläggare Annica Bringsved närvarar vid nämndens sammanträde 

och redogör för ärendet. 
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§ 81 Dnr 2019-000007  

Revidering av delegationsordning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att anta reviderad 

delegationsordning daterad 2019-04-09. 

      

Sammanfattning 

Revideringen avser främst området försörjningsstöd där 

delegationsordningen anpassas till den nyligen antagna riktlinjen för 

ekonomiskt bistånd.  

Justeringar görs även inom områdena barn och ungdom och omsorg om 

äldre och funktionshindrade enligt SoL. 

      

I myndighetsnämnden 

Utvecklingsledare Mårten Nygren närvarar vid nämndens sammanträde och 

redogör för ärendet. 
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§ 82  Dnr 2019-000198  

Frånvarorapportering Sundlergymnasiet ht 2018 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar emot informationen. 

      

Sammanfattning 

På Sundlergymnasiet finns rutiner för uppföljning av elevers frånvaro. I 

enlighet med dessa har en sammanställning av elevers frånvaro under 

höstterminen 2018 gjorts och rapporteras i ett om med statistik, analys och 

åtgärder. Syftet med frånvaroarbetet är att synliggöra, följa upp och sätta in 

åtgärder för att ogiltig frånvaro ska minimeras. Sundlerhälsan i involverad i 

arbetet med utvärderingen av terminens frånvaro. 

      

I myndighetsnämnden 

Verksamhetschef Thomas Johansson närvarar vid nämndens sammanträde 

och redogör för ärendet. 
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§ 83-84   

Sekretessbelagd enligt 26 kap OSL 
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§ 85 Dnr 2019-000150  

Information om månadsuppföljning budget socialtjänst 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar emot informationen.      

 

Sammanfattning 

Socialchef redogör i nämnden för den ekonomiska prognos utifrån 

månadsuppföljning per 28 februari, som presenterats i kommunstyrelsen 27 

mars.  

Socialtjänstens verksamhet prognostiseras som helhet göra underskott, skälet 

är att placeringskostnader överskrider budgeterat utrymme. Baserat på 

bedömningar om hur kostnaderna kommer utvecklas under året 

prognostiserar verksamheten som helhet underskott med -4 500 tkr. Totalt  

-5 500 tkr härrör till utfallet av placeringsbudget. Då är effekter av arbetet 

med orsaksanalys och nya insatser inräknade. Ett överskott förväntas med  

1 000 tkr på enhet arbetsmarknad grund av återsök från Migrationsverket för 

LSS-kostnader för utländska medborgare, förutsatt att kommunen har rätt till 

ersättning hela året. 

De ekonomiska effekterna av underskottet är betydande för förvaltningen 

som helhet. 

  

I myndighetsnämnden 

Socialchef Ann-Charlotte Lilja närvarar vid nämndens sammanträde och 

redogör för ärendet.    
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§ 86 2019-000140  

Tillsyn av myndighetsutövning för barn och unga vid 
socialtjänsten Barn och unga i Vårgårda 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och omsorg beslutar att anta förvaltningens 

förslag till yttrande som sitt eget och översända till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 

     

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2019-02-28 en tillsyn 

av myndighetsutövning för barn och unga vid socialtjänsten i Vårgårda 

kommun. Granskningen omfattade förhandsbedömningar och utredningar 

som gjorts under hösten 2018.  

Vid inspektionen framkom ett antal brister gällande förhandsbedömningar 

och utredningar. Förvaltningen redovisar i yttrandet åtgärder för att 

kvalitetssäkra förhandsbedömningar och utredningar. 

Som exempel på åtgärder genomförs kompetensutvecklingsinsatser gällande 

dokumentation. Ytterligare moment tillförs i interkontrollplanen vilken 

utökas med punkter kring barnsamtal och kommunicering. Enhetschef 

kommer att granska ärenden i form av stickprovskontroller utifrån flera 

frågeställningar kring dokumentation och kommunicering. Det 

utvecklingsarbete som påbörjades våren 2018 redovisas också som en del i 

åtgärdsarbetet.    

   

I myndighetsnämnden 

Enhetschef Mona Karlsson närvarar vid nämndens sammanträde och redogör 

för ärendet.  

  

Paragrafen skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 87-94   

Sekretessbelagda enligt 26 kap OSL 
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§ 95 Dnr 2019-000041  

Meddelanden/Information 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen.  

      

Sammanfattning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg inledde sammanträdet med ett 

kortare studiebesök på utredningsenheten. 

Utredning av Lex Sarah, tre utredningar. Utredningarna avslutas med beslut 

om att ett allvarligt missförhållande inte förelegat i de aktuella ärendena.  

Förvaltningsrätten i Jönköping. Dom i mål daterad 2019-03-06 avseende 

överklagat beslut om familjehemsplacering för vuxna enligt 4 kap 1 § SoL. 

Beslut från IVO avseende tillsyn av behörighet hos handläggare. IVO 

avslutar ärendet utan ytterligare åtgärd.     

  

 


