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Beslutande Ledamöter 

Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande 
Kenth Hulth (S), vice ordförande 
Margaretha Johansson (S) 
Tore Norén (M) 

 
 

 Ersättare 

 

 
 

Övriga 
närvarande 

Elin Andersson, enhetschef 
Isabell Skarhall, sekreterare 
Kristina Johansson, mottagningssekreterare 
Anne Strandberg, socialsekreterare § 148 
Anjakarin Bussqvist, handläggare av 
bostadsanpassningsbidrag § 158 
Lucas Andersson, enhetschef § 159 
Ann-Charlotte Lilja, socialchef §§ 159-162 
Mårten Nygren, utvecklingsledare §§ 160-161 
Ann-Christine Andersson, 
SAS/utvecklingsledare § 162 
 
 

 

Utses att Justera Kenth Hulth 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunkontoret 18-06-15, kl 09:00 

Paragrafer §§ 126-165 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från Till 

18-06-18 18-07-10 
 Isabell Skarhall  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Stig-Olov Tingbratt  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Kenth Hulth  Isabell Skarhall 
    

    

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda 
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§ 126 Dnr 2018-000111  

Delegationsbeslut 2018 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg får information om delegations-

besluten av Margaretha Johansson och Stig-Olov Tingbratt som granskat 

besluten. Beslut avseende färdtjänst och riksfärdtjänst har granskats 

tillsammans med tjänsteman. Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

godkänner redovisningen. Kenth Hulth  granskar delegeringsbeslut  

18-08-14, 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 – 18-05-01 – 18-05-31. 

Beslut om Färdtjänst – 18-03-01 – 18-05-28. 

Placeringar inom barnomsorgen – 18-05-02 – 18-05-28. 

Beslut gällande inackorderingstillägg – 18-05-01 – 18-05-31. 

Beslut gällande Lex Sarah – 18-05-28. 

Beslut gällande fullmakt för att företräda kommunen vid allmän 

förvaltningsdomstol där nämnden har ställning som part – 18-05-23, två 

beslut. 

Beslut gällande dispensansökan – 18-05-28, sex beslut. 

Beslut gällande fri kvot – 18-05-28, två beslut. 

Beslut gällande tillfälligt serveringstillstånd – 18-06-05.      

  

 



 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(11) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127-158   

Sekretessbelagda enligt 28 kap sekretesslagen 
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§ 159 Dnr 2018-000107  

Fördjupningsområde boende LSS 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och omsorg tar del av informationen.  

     

Sammanfattning 

Enligt myndighetsnämndens årshjul ska förvaltningen ge en fördjupad 

information avseende boende inom LSS.  

   

I myndighetsnämnden  

Enhetschef Lucas Andersson närvarar vid nämnden och redogör för ärendet.  

Kommunen har fyra LSS-boenden, Korpgatan, Skolgatan, Ringgatan och 

Trastvägen, som Lucas Andersson är enhetschef för. Kommunen har 

ytterligare ett LSS-boende som drivs som en intraprenad.  

I boendena som Lucas ansvarar för arbetar ca 32 personer, en 

metodhandledare och ett chefsstöd som delas med två andra enheter.  

Viktiga begrepp inom LSS är delaktighet, integritet, självbestämmande, god 

levnadsvillkor – rätt att leva som andra, helhetssyn och kontinuitet.  

Verksamheten arbetar 2018 efter fyra olika mål: 

 Strukturerad, kontinuerlig och ändamålsenlig samverkan mellan 

boende och daglig verksamhet. 

 Upparbeta och identifiera samordningsvinster mellan befintliga 

boendeformer avseende bemanning, metoder, strukturer och 

arbetssätt. 

 Identifiera samordningsvinster med andra beslutade insatser inom 

målgruppen så som ledsagning KTS, avlösning med mera. 

 Ökad kompetens i linje med socialstyrelsens rekommendationer.  

 

Kvaliteten inom verksamheten mäts genom kommunens kvalitet i korthet 

(KKIK). Åtta av tio punkter uppfylls med hundra procent. 
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§ 160 Dnr 2018-000280  

Information om riktlinjer för socialtjänstens arbete med 
bostadslöshet  

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen och ger 

förvaltningen i uppdrag att återkomma med ärendet för beslut vid 

augustinämnden. 

     

Sammanfattning 

Riktlinjer har framtagits för socialtjänstens arbete med bostadslöshet, då det 

tidigare saknats inom socialtjänstens verksamhet. Socialtjänsten möter 

konsekvenser av den allmänna bostadsbristen då allt fler invånare kommer i 

kontakt med socialtjänsten utifrån en bostadslöshet. Det finns inga 

möjligheter eller skyldigheter att generellt bistå med bostäder till bostadslösa 

kommuninvånare. I rutinen beskrivs vilka kriterier som skall vara uppfyllda 

för att kunna få ett socialt kontrakt, det vill säga ett andrahandskontrakt, som 

en insats. Mycket omfattande behov måste finnas och i varje ärende görs en 

individuell bedömning. Bostadslöshet i sig är inte tillräcklig för att uppfylla 

kriterier för ett socialt kontrakt. 

I arbetet med att ta fram riktlinjerna har ett antal strategiskt viktiga frågor 

identifierats, som kommer att hanteras i verksamhetens arbete. Det gäller 

framförallt socialtjänstens strategiska samverkan med Vårgårda bostäder och 

privata hyresvärdar, det vräkningsförebyggande arbetet och även 

bostadssociala frågor för missbrukare. 

 

I myndighetsnämnden 

Socialchef Ann-Charlotte Lilja och utvecklingsledare Mårten Nygren 

närvarar vid nämndens sammanträde och redogör för ärendet. 

Mårten Nygren förklarar att rutinen ska öka likabehandlingen avseende 

boende i kommunen.    
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§ 161 Dnr 2018-000281  

Information om uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av genomförd intern kontroll 

och lägger den till handlingarna.    

    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 

god kontroll i kommunen. Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska var och en 

inom sitt område se till att verksamheten inom kommunen bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 

som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har även att se till att 

myndighetsnämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll. 

Förvaltningen har genomfört granskningar inom de identifierade 

riskområden i enlighet med Intern kontrollplan för 2018. Iakttagelser som 

framkommit vid granskningen visar på utvecklingsområden och ska 

användas i förvaltningen som underlag för förbättringar i syfte att 

kvalitetssäkra processerna inom berörda områden. Verksamhetschefer är 

ansvariga för genomförande och återkoppling till kommunstyrelsen samt 

respektive myndighetsnämnder. 

Inom utredningsenhetens- och funktionshinderverksamheternas område har 

intern kontroll genomförts inom följande områden: 

6.1 Rättssäkerhet för den enskilde i samband med myndighetsutövning 

6.3 Beräkning och beslut försörjningsstöd 

6.4 Granskning av beslutade utbetalningar 

6.5 Utbetalningar utan attest 

 

I myndighetsnämnden 

Utvecklingsledare Mårten Nygren närvarar vid nämndens sammanträde och 

redogör för de åtgärder som skall genomföras och som har genomförts.    
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§ 162 Dnr 2018-000248  

Information om riktlinjer för skälig levnadsnivå i 
äldreomsorgen 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen och ger 

förvaltningen i uppdrag att återkomma med ärendet för beslut vid 

augustinämnden. 

      

Sammanfattning 

Riktlinjens syfte är att vara ett stöd och vägledning för biståndshandläggarna 

vid bedömning och beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom 

omsorgen för äldre och funktionsnedsatta personer i Vårgårda kommun. 

Riktlinjen ska underlätta vid handläggningen, främja ett tydligt och enhetligt 

synsätt för biståndshandläggningen samt bidra till att beslut fattas likartat 

efter samma bedömningsgrunder. Riktlinjen beskriver vad som i normalfallet 

kan anses tillförsäkra bistånd upp till skälig levnadsnivå i Vårgårda 

kommun. Riktlinjen är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En 

helhetsbedömning av personens totala behov av stöd måste alltid göras i det 

enskilda fallet. 

  

I myndighetsnämnden 

Socialt ansvarig samordnare Ann-Christine Andersson närvarar vid nämnden 

och redogör för ärendet.  
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§ 163 Dnr 2018-000282  

Tillägg till delegationsordning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att ändra punkt 3.4.4 i 

myndighetsnämndens delegationsordning till att gälla högst fyra månader till 

och med 18-09-01. 

      

Sammanfattning 

Utifrån att myndighetsnämnden inte sammanträder under juli månad görs 

bedömningen att delegationen behöver utökas gällande placeringar av vuxna.      
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§ 164 Dnr 2018-000031  

Litteratur för cirkulation bland ledamöterna 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg har tagit del av information från 

ordförande om litteratur som finns tillgänglig för ledamöterna att läsa. 

      

Sammanfattning 

Ordförande föreslår litteratur som finns för cirkulation för ledamöterna.      
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§ 165 Dnr 2018-000032  

Meddelanden/Information 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg har tagit del av 

meddelanden/information enligt nedan.       

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för Barnahus Älvsborg maj 2017-mars 2018 gick 

med nämndens handlingar ut för kännedom. 

  

 

 


