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Plats och tid Tränningen, tisdagen den 16 februari 2021 kl 14:00-15:45 

Beslutande Ledamöter 
Anders Lennermo (C), Ordförande 
Margaretha Johansson (S), vice ordförande 
Sirpa Bergenstoff (S) 
Anna Ljungquist (M), deltar digitalt, ej § 18 
Håkan Andreasson (KD), deltar digital, ej 1 18 

 
 

 Ersättare 
Eva Schröder (L), deltar digitalt, ej § 18 

 
 

Övriga 
närvarande 

Isabell Skarhall, nämndsekreterare 
Sofia Jannesson, administratör 
Martina Hurding, 1:e socialsekreterare § 10, 
deltar digitalt 
Sara Röjd, utbildningsassisten § 10, deltar 
digitalt 
Annelie Vårhall, enhetschef § 11, deltar digitalt 
Kerstin Andersson, familjebehandlare § 11, 
deltar digitalt 
Annica Bringsved, handläggare TiS, § 21, deltar 
digitalt 
Ann-Charlotte Lilja, socialchef §§ 9-17, 19-20, 
deltar digitalt 
Mona Karlsson, enhetschef §§ ,9-17, 19-20 
deltar digitalt 
Thomas Johansson, skolchef § 22, deltar digitalt 
 

 

Utses att Justera Sirpa Bergenstoff (S) 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunkontoret, 2021-02-16 kl 16:00 

Paragrafer §§ 9-22 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från Till 
2021-02-17 2021-03-10 

 Isabell Skarhall  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Anders Lennermo (C)  Bestyrkande av protokollsutdrag 
Justerare    

 Sirpa Bergenstoff (S)  Isabell Skarhall 
    

    

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda 
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§ 9 Dnr 2021-000024  

Upprop, val av justerare och godkännande av 
dagordning 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg förrättar upprop och utser Sirpa 
Bergenstoff 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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§ 10 Dnr 2021-000026  

Delegationsbeslut 2021 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg får information om delegations-
besluten av Sirpa Bergenstoff som granskat besluten. Beslut avseende 
ekonomiskt bistånd har granskats mer ingående med tjänsteperson. 
 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg godkänner redovisningen. Anna 
Ljungqvist granskar delegationsbeslut 2021-03-16, 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 – 2021-01-01 – 2021-01-31.  
Placeringar inom barnomsorgen – 2021-01-01 – 2021-01-31.  
Beslut avseende antagning av elever på Vuxenutbildningen VT21. 
Beslut avseende inackorderingstillägg 2020-12-01 – 2021-01-31 
Beslut avseende kränkande behandling – 2020-11-13 – 2021-01-26: 
Sundlergymnasiet – fyra beslut 
Gullhögskolan – två beslut 
Lindbladskolan – 16 beslut 
Nårunga skola – 3 beslut 
Asklanda skola – 1 beslut 
Fridhems skola – 3 beslut. 
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§ 11 Dnr 2021-000100  

Fördjupningsområde Våld i nära relationer 

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

 

Sammanfattning 
Enligt nämndens årshjul ska förvaltningen ge fördjupad information om våld 
i nära relationer under dagens sammanträde. 
Handlingsplan mot våld i nära relation avslutas december 2020 och 
förvaltningen redogör hur arbetet med att samordna frågan om våld i nära 
relation (ViN) fortlöper. Förvaltningsledningen har uppdragit åt samordnare 
för ViN att kartlägga behoven av stöd inom området hos respektive 
verksamhet. Efter kartläggningen anpassas insatserna efter verksamhetens 
behov och kan bestå i exempelvis utbildning eller besök på APT. 

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden i en kommun verka för att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. I Vårgårda 
kommun ligger detta ansvar på kommunstyrelsen och myndighetsnämnd 
lärande och omsorg.  
Detta innebär att kommunstyrelsen och myndighetsnämnden särskilt ska 
beakta de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående. De ansvarar även för att barn som utsatts för eller bevittnat våld 
får hjälp (SoL 5 kap 11 §). Arbete med våld i nära relationer finns också 
reglerat i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2014:4). 
Vårgårda kommun har arbetat med ViN under många år. Kommunen har 
bland annat fått utvecklingsmedel av Socialstyrelsen sedan 2012. Dessa 
medel har omsatts till en samordnarfunktion, vilket omfattar i dagsläget ca 
0,2 årsarbetare. Samordnarfunktionen är organiserad under resursenheten 
inom verksamhet socialtjänst och arbetar resterande del av tjänsten som 
behandlare.  
I Maj 2016 antogs ”Handlingsplan mot Våld i nära relation 2017-2020” av 
kommunstyrelsen. Samordnaren har utgått från denna handlingsplan som en 
del av sitt uppdrag. En annan del av samordnarens uppdrag har varit att ha 
den samlade kunskapen och ha en handledande funktion i frågor som rör 
ViN. Samordnaren har även haft grundutbildningar i ViN samt medverkat på 
APT för personal i kommunens verksamheter. Samordnaren träffar även 
personer som varit utsatta för våld. Samordnaruppdraget kvarstår kommande 
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år i samma omfattning och en skriftlig uppdragsbeskrivning tas fram årligen 
och har redovisats till förvaltningsledningen för 2021.  
      

 

I myndighetsnämnden 
Enhetschef Annelie Vårhall, enhetschef Mona Karlsson och 
familjebehandlare Kerstin Andersson deltar vid nämndens sammanträde och 
redogör för ärendet. 
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§§ 12-18   

Sekretessbelagda enligt 26 kap SoL 
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§ 19 Dnr 2021-000102  

Information om familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj 

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

 

Sammanfattning 
Sammanställning av antal uppdrag under perioden 2018-01-15 – 2021-02-04 
som kommunen har haft avseende familjehem, familjehemsplaceringar, 
kontaktfamiljer/personer har bifogats till nämndens handlingar.   
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§ 20 Dnr 2020-000192  

Kvartalsrapport 4 2020 avseende ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS  

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar 
att överlämna informationen till Kommunfullmäktige i enlighet med  
16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, 
 
att överlämna informationen till kommunens revisorer i enlighet med 
16 kap 6 f § Socialtjänstlagen. 
      

Sammanfattning 
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg har till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) inlämnat rapport om att det finns gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
 
Lagområde SoL: 
Datum för beslut: 20-03-30 
Hemtjänst SoL 4:1 
Uppehåll i insats p g av pandemin. 
 
Datum för beslut: 20-04-14 
Hemtjänst SoL 4:1 
Uppehåll i insats p g av pandemin 
 
Datum för beslut: 20-04-17 
Hemtjänst SoL 4:1 
Uppehåll i insats p g av pandemin. 
Avslutad utan verkställighet: 20-12-29 
 
Datum för beslut: 20-04-24 
Hemtjänst SoL 4:1 
Uppehåll i insats p g av pandemin 
Verkställt: 20-10-16 



 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(14) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Datum för beslut: 20-05-13 
Hemtjänst SoL 4:1 
Uppehåll i insats p g av pandemin 
 
Datum för beslut: 20-06-26 
Intern öppenvård SoL 4:1 
Den enskilde har tackat nej till insatsen. 
 
Datum för beslut: 20-07-01 
Kontaktperson SoL 4:1 
Den enskilde har tackat nej till insatsen  
Avslutad utan verkställighet: 20-11-10 
 
Datum för beslut: 20-03-30 
Intern öppenvård SoL 4:1 
Den enskilde har tackat nej till insatsen  
Verkställd: 20-11-11  
 
Datum för beslut: 20-06-23 
Kontaktperson SoL 4:1 
Avbrott i verkställighet: 20-09-01 
 
Datum för beslut: 20-06-23 
Kontaktperson SoL 4:1 
Avbrott i verkställighet: 20-09-01 
 
Lagområde LSS: 
 
Datum för beslut: 20-06-16 
Kortidsvistelse LSS 9:6 
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, 
Avvaktar p g av familjeskäl. 
Avslutad utan verkställighet: 20-11-03 
 
Datum för beslut: 20-09-08 
Daglig verksamhet LSS 9:10 
Flyttar till kommunen 21-02-01  
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Paragrafen skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 21 Dnr 2021-000101  

Rapport från Tillståndsenheten i Samverkan - 
information  

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

Sammanfattning 
Året 2020 har inneburit coronapandemin och i samband med detta har 
tillsynen av alkoholen periodvis inte varit möjlig att genomföra. 
Tillståndsenheten har fått prioritera om arbetet. Då den yttre tillsynen inte 
kunnat genomföras som vanligt i samma omfattning som tidigare år, i och 
med pandemin, har inre tillsyn gjorts på samtliga verksamheter. Den inre 
tillsynen kommer även fortsättningsvis göras som ett bra verktyg i att 
upprätthålla alkohollagens regler och förordningar. 
Information har också skickats ut till samtliga tillståndshavare i samband 
med restriktioner och alkoholförbud. 
Tillståndsenheten har också flyttat från Social arbetsmarknad till Miljö- och 
hälsoskydd, samhällsbyggnadskontoret från den 1 januari 2020. 
 
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. 
Inga tillfälliga ansökningar till allmänheten eller slutna sällskap har gjorts 
under 2020. 
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. 
Ingen samordnad tillsyn har gjorts under 2020. 
I Vårgårda Kommun finns 2020-12-31 sju (7) stadigvarande 
serveringstillstånd. 
Kvällstillsyn och dagtillsyn har gjorts vid sex (6) tillfällen. En verksamhet 
med stadigvarande serveringstillstånd har inte fått tillsyn, då verksamheten 
var stängd. 
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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.  
2020 års tillsyn, både yttre och inre har inte medfört några anmärkningar 
eller sanktioner. 
I Vårgårda Kommun finns nio (9) 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 2020 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 och att informera kommunen 
om eventuella ändringar av exempelvis ansvariga.  
Ett beslut gällande ansökan om tobakstillstånd för detaljhandel är taget i 
nämnden. 
Folköl och receptfria läkemedel är fortfarande endast en anmälan till 
kommunen. 
Under 2020 har utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering ställts in med 
anledning av coronapandemin.  
Planeringen är i dagsläget att erbjuda utbildningen så fort restriktioner om 
maxantal personer i en lokal släpps.      
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§ 22 Dnr 2021-000030  

Meddelande/information 2021 MN LoO 

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

 

Sammanfattning 
Information från Kammarrätten i Jönköping: 
Dom i mål-nr: 1729-20 avseende ekonomiskt bistånd. 
 
Information från Förvaltningsrätten i Jönköping: 
Dom i mål-nr: 1598-20 avseende ekonomiskt bistånd. 
Dom i mål-nr: 2439-20 avseende ekonomiskt bistånd. 
Dom i mål-nr: 6751-20 avseende ekonomiskt bistånd. 
Dom i mål-nr: 2820-20 avseende ekonomiskt bistånd. 
Dom i mål-nr: 2010-20 avseende ekonomiskt bistånd. 
Dom i mål-nr: 3254-20 avseende ekonomiskt bistånd.  
Dom i mål-nr 4678-20 avseende ekonomiskt bistånd. 
 
Skolchef Thomas Johansson informerar om begäran om yttrande till 
Skolinspektionen  
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