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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljungås, tisdagen den 13 februari 2018 kl 14:00-17:45 

Beslutande Ledamöter 

Lars-Erik Eiderhed (C), ordförande 
Kenth Hulth (S) 
Margaretha Johansson (S) 
Tore Norén (M) 

 
 

 Ersättare 

Greta Cojocaru (S) 

 
 

Övriga 
närvarande 

Elin Andersson, enhetschef 
Isabell Skarhall, sekreterare 
Eva Wendefors, socialchef §§ 31-32, 52, 54-56 
Annica Bringsved, alkoholhandläggare §§ 31-32 
Gunnel Wessbo, MAS/MAR § 52 
Ronny Nordström, enhetschef § 56 
Annelie Vårhall, enhetschef § 56 
 

 

Utses att Justera Margaretha Johansson 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunkontoret 18-02-19, kl 15:30 § 33 omedelbar justering.  

Paragrafer §§ 30-58 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från Till 

18-02-20 18-03-14 
 Isabell Skarhall  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Lars-Erik Eiderhed  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Margaretha Johansson  Isabell Skarhall 
    

    

Protokollet förvaras på Kommunkontoret i Vårgårda 
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§ 30 Dnr 2018-000111  

Delegeringsbeslut 2018 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg får information om delegerings-

besluten av Kenth Hulth och Lars-Erik Eiderhed som granskat besluten. 

Beslut enligt LSS, daglig verksamhet, har granskats tillsammans med 

tjänsteman. Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg godkänner 

redovisningen. Stig-Olov granskar delegeringsbeslut 18-03-13, kl. 13.00 

inför nämndens sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnd lärande och omsorg har överlåtit sin beslutanderätt enligt 

nedanstående förteckning i enlighet med nämndens delegeringsordning. 

Utredningsenheten/Biståndsenheten – 18-01-01 – 18-01-31. 

Bistånd till SoL-lunch – 18-01-01 – 18-01-31. 

Placeringar inom barnomsorgen – 18-01-01 – 18-01-31. 

Dödsboanmälan – 17-02-10 – 17-12-18. 

Beslut om förlängd undervisning – 18-01-31, två beslut. 

Inackorderingstillägg – 18-01-01 – 18-01-31. 

Beslut om färdtjänst – 18-01-16 – 18-01-30. 

Beslut om riksfärdtjänst – 18-01-18 – 18-01-29. 

Beslut om skolskjuts – 18-07-19 – 18-02-05. 
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§ 31 Dnr 2017-000242  

Svar till Länsstyrelsen, tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att godkänna de åtgärder 

kommunen vidtagit för den kritik och de brister Länsstyrelsen 

uppmärksammat.   

     

Sammanfattning 

Länsstyrelsen riktar kritik på följande punkt: 

 

 Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg brister i sin kontroll 

huruvida sökanden, serveringsstället samt den tilltänkta 

verksamheten uppfyller kraven i alkohollagen. 

 

Åtgärd: Utredningsrutiner bifogas. 

 

 

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister: 

 

 Mottagningsbevis i enlighet med 7 § a alkoholförordningen om 

tjänster på den inre marknaden skickas inte ut vid komplett ansökan.  

 

Åtgärd: Kommunen har uppmärksammat bristen och skickar numera 

ut mottagningsbevis vid komplett ansökan.  

 

 Det finns brister i nämndens dokumentation och i akt- och 

dokumenthantering. 

 

Åtgärd: Rutiner ses över. Eftersträvar digital handläggning. Framöver 

samlas all dokumentation i pappersform. 

 

 Nämnden saknar en skriftlig rutin för handläggning av ärenden om 

serveringstillstånd.  

 

Åtgärd: Kompletta handläggningsrutiner bifogas.  

  

Paragrafen skickas till 

Länsstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2018-000106  

Rapport från restaurang-, folköl- och tobakstillsyn 2017 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg har tagit del av informationen och 

lägger rapporten till handlingarna. 

   

Sammanfattning 

Samtliga serveringstillfällen med stadigvarande tillstånd ska enligt 

kommunens riktlinjer få minst ett tillsynsbesök per år. Även tillfälliga 

tillstånd till allmänheten i kommunen får 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 17-12-31 sju stadigvarande serveringstillstånd. 

Inga nya serveringstillstånd har tillkommit, ej heller har några återkallelser 

gjorts. 

Kvällstillsyn och dagtillsyn har genomförts vid tio tillfällen. Samtliga 

stadigvarande serveringstillstånd har fått ett eller flera besök. Samtliga 

tillfälliga tillstånd till allmänheten har fått ett tillsynsbesök. 

Kontroll har även gjorts på de arrangemang som har förordnade vakter 

gällande antalet som förordnats från polisen.  

I Vårgårda kommun finns nio försäljningsställen av folköl och/eller tobak. 

Ett försäljningsställe har upphört. Samtliga återförsäljare av folköl och tobak 

har fått ett tillsynsbesök under 2017 i syfte att kontrollera skyltar/dekaler och 

deras egenkontrollprogram. 

Under 2017 har även utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering erbjudits 

till samtliga tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd i 

Vårgårda kommun.  

Se alkoholhandläggare Annica Bringsveds rapport 18-01-23. 

 

I myndighetsnämnden 

Alkoholhandläggare Annica Bringsved närvarar på sammanträdet och 

redogör för ärendet. 
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§ 33-51   

Sekretessbelagda enligt 28 kap sekretesslagen 
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§ 52 Dnr 2018-000107 

Fördjupningsområde HSL, rehab 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen 

      

Sammanfattning 

Enligt myndighetsnämnd lärande och omsorgs årshjul ska nämnden få 

information om HSL, rehab på dagens sammanträde. 

 

I myndighetsnämnden  

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Gunnel Wessbo närvarar på 

nämndens sammanträde och redogör för ärendet. 

Informationen avsåg bland annat kommunens hälso- och sjukansvar, kring 

olika patientgrupper samt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret 

mellan regionen och kommunerna.  
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§ 53 Dnr 2017-000040  

Kvartalsrapport 2017 avseende inte 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 § SoL. 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att överlämna 

informationen till kommunens revisorer i enlighet med 16 kap 6 f § SoL.   

    

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: 17-05-08. 

Kontaktperson enligt SoL. 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare.  

Rekrytering av kontaktperson pågår. 

 

Datum för beslut:17-06-01. 

Kontaktperson enligt SoL. 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

 

Datum för beslut: 17-09-28. 

Kontaktperson enligt SoL. 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

 

Lagområde LSS: 

Datum för beslut: 16-10-17. 

Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS. 

Saknas gruppboende för vuxna. Har pågående insats boende för barn i 

väntan på verkställighet för gruppboende vuxna. 

Inflyttning kommer att ske under mars månad 2018. 

 

Datum för beslut 17-03-13. 

Daglig verksamhet enligt 9.10 § LSS. 
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Resursbrist, saknas personal utifrån den enskildes behov. 

Kommer att verkställas i november. 

Verkställt 17-11-10. 

 

Datum för beslut: 17-03-13. 

Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS. 

Saknas gruppboende för vuxna. Har pågående insats boende för barn i 

väntan på verkställighet för gruppboende vuxna. 

Inflyttning kommer att ske under mars månad 2018. 

 

Datum för beslut: 17-04-20. 

Kontaktperson enligt 9.4 § LSS: 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

 

Datum för beslut: 17-07-03. 

Kontaktperson enligt 9.4 § LSS. 

Resursbrist, saknar lämplig person/uppdragsgivare. 

 

Datum för beslut: 17-09-27. 

Kontaktperson enligt 9.4 § LSS. 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

 

Datum för avbrott i beslut: 17-09-27. 

Kontaktperson enligt 9.4 § LSS. 

Resursbrist, sakna lämplig personal/uppdragsgivare.  

  

Paragrafen skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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§ 54 Dnr 2018-000108  

Information om familjehem, kontaktfamiljer/personer 
2018 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen och ger 

förvaltningen i uppdrag att återkomma med sammanställning av antal 

uppdrag vid nämndens sammanträde 8 maj enligt nämndens årshjul.   

    

Sammanfattning 

Sammanställning av antal uppdrag under perioden 16-11-08 – 18-01-15 som 

kommunen har haft avseende familjehem, familjehemsplaceringar, 

kontaktfamiljer/personer har bifogats till nämndens handlingar.     
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§ 55 Dnr 2018-000104    

Delegeringsordning myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen och fattar 

beslut om delegeringsordningen nästkommande sammanträde.    

   

Sammanfattning 

I delegationsordningen överlåter Myndighetsnämnd för Lärande och Omsorg 

vissa delar av sin beslutanderätt till tjänstemän i kommunen. Förslaget 

innebär att delegationsordningen harmoniserar med förvaltningens 

nuvarande organisation och att myndighetsutövningen kan ske rättssäkert 

och effektivt.  
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§ 56 Dnr 2018-000109  

Placeringar - information 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen. 

      

Sammanfattning 

Socialtjänsten i Vårgårda kommun har ett gemensamt mål ”Alla barn, unga, 

vuxna och familjer ska kunna bo kvar i Vårgårda kommun och få den hjälp 

och stöd de behöver”. Idag är 13 vuxna med missbruksproblematik placerade 

och 19 barn är placerade. Socialtjänsten står inför en stor utmaning att kunna 

erbjuda individanpassade lösningar för att möjliggöra att individen kan bo 

och leva i kommunen. Socialtjänsten behöver ställa om befintliga resurser 

för att kunna möta målgruppen och nå målet. 

 

I myndighetsnämnden      

Socialchef Eva Wendefors, enhetschef Anneli Vårhall, enhetschef Ronny 

Nordström och enhetschef Elin Andersson närvarar vid nämnden och 

redogör för ärendet. 
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§ 57 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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§ 58 Dnr 2018-000032  

Meddelanden/Information 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg har tagit del av 

meddelanden/information enligt nedan.   

    

Sammanfattning 

Beslut från IVO 18-01-10 avseende myndighetsnämndens handläggning av 

utredningar i Vårgårda kommun.  

Förvaltningsrätten i Jönköping: 

Dom 18-01-03 i överklagat beslut avseende bistånd enligt SoL. 

Dom 18-01-23 i överklagat beslut avseende kontaktperson enligt LSS. 

Dom 18-01-23 i överklagat beslut avseende bistånd enligt SoL, boendestöd. 

Dom 18-01-30 i överklagat beslut avseende personlig assistans enligt LSS. 

  

 


