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Plats och tid Ljungås, tisdagen den 19 februari 2019 kl 14:00-18:12 

Beslutande Ledamöter 

Anders Lennermo (C), Ordförande 
Margaretha Johansson (S), vice ordförande 
Sirpa Bergenstoff (S) 
Anna Ljungquist (M) 

 
Håkan Andreasson (KD) 

 Ersättare 

Annette Sjuenell (S) 
Magnus Carlsson (L) 

 
 

Övriga 
närvarande 

Isabell Skarhall, sekreterare 
Mona Karlsson, enhetschef §§ 27-53, 56-59 
Thomas Johansson, tf verksamhetschef § 26 
Ann-Charlotte Lilja, socialchef § 54-55 
Annica Bringsved, alkoholhandläggare §§ 54-
55, § 59 
Rose-Marie Hermansson, förste 
socialsekreterare §§ 27- 44, §§ 48-51 

Charlotte Claesson, familjehemssekreterare  
§ 56 
Sofia Lundstedt, förste socialsekreterare 
bistånd, §§ 45-47, § 57 
Mårten Nygren, utvecklingsledare § 53 

Utses att Justera Margaretha Johansson 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunkontoret 2019-02-19, kl 18:30 

Paragrafer §§ 26-61 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från Till 

2019-02-20 2019-03-14 
 Isabell Skarhall  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Anders Lennermo  Bestyrkande av protokollsutdrag 

Justerare    

 Margareta Johansson  Isabell Skarhall 
    

    

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda 
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§ 26-51   

Sekretessbelagda enligt 26 kap OSL 
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§ 52 Dnr 2018-000232  

Kvartalsrapport 2018 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 § 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: 18-02-27. 

Kontaktperson enligt SoL. 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

Verkställt 18-10-25 

 

Datum för beslut: 18-03-21. 

Kontaktperson enligt SoL. 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

 

Datum för beslut: 18-06-27 

Kontaktperson enligt SoL 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

Avslutat utan verkställan. Tagit tillbaka ansökan. 18-12-27 
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Lagområde LSS: 

Datum för avbrott i beslut: 17-12-20 

Kontaktperson 9.4 § LSS 

Kontaktperson avsagt sig uppdraget.  

 

Datum för beslut: 18-05-24 

Kontaktperson 9.4 § LSS 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

Verkställt 18-11-26 

 

Datum för beslut: 18-06-03 

Kontaktperson 9.4 § LSS 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare. 

 

Datum för beslut: 18-04-09 

Kortidsvistelse utanför hemmet 9.6 § LSS 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare.  

 

Datum för beslut: 18-04-30 

Kortidsvistelse utanför hemmet 9.6 § LSS 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare.  

Verkställt 18-09-03 

 

Datum för beslut: 18-04-30 

Kortidsvistelse utanför hemmet 9.6 § LSS 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare.  

Verkställt 18-08-28 
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Datum för beslut: 18-06-18 

Daglig verksamhet 9.10 § LSS 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare.  

Avslutat utan verkställan. Återtagit ansökan 18-10-26  

 

Datum för beslut: 18-08-08 

Kontaktperson 9.4 § LSS 

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare.  

 

Datum för beslut: 18-09-11 

Bostad för vuxna 9.9 § LSS 

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 18-11-14 

 

  

Paragrafen skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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§ 53 Dnr 2019-000006  

Riktlinje ekonomiskt bistånd 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att anta riktlinje för 

ekonomiskt bistånd, daterad 2019-01-30. 

      

Sammanfattning 

Riktlinje för ekonomiskt bistånd var ett informationsärende på 

Myndighetsnämndens möte i januari 2019. Informationen har även delgetts i 

Utskottet för Lärande och Omsorg. När informationen gavs på 

Myndighetsnämnden påpekades en felaktighet under rubriken: 4.1.18 

Sjukskrivna. Texten har nu ändrats enligt följande:  

Tidigare text: Den som varit sjukskriven mer än ett år ska ansöka om 

sjukersättning hos Försäkringskassan.  

Ändrad text: Om någon varit sjukskriven i mer än ett år ska det undersökas om 

sjukersättning hos Försäkringskassan kan vara aktuell.  

Vid informationsärendena lyftes frågan om medlemskap i 

hyresgästföreningen skulle beviljas som bistånd till livsföring i övrigt. Vid 

utskottets möte framfördes synpunkten att medlemskap inte skulle beviljas. I 

förslaget till riktlinje anges därför att medlemskap inte ska beviljas.   

Det framlades också synpunkter på den del av normens gemensamma 

kostnader som benämns dagstidning, telefon. Det kan ifrågasättas om man 

behöver en tidningsprenumeration idag för att ta del av nyheter. 

Förvaltningen ser ingen möjlighet att ändra i riktlinjen eftersom normen 

beslutas nationellt. 

 

I myndighetsnämnd 

Utvecklingsledare Mårten Nygren närvarar vid nämndens sammanträde och 

redogör för ärendet.     

  

Paragrafen skickas till 

Mårten Nygren 

Ann-Charlotte Lilja 
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§ 54 Dnr 2019-000090  

Åtgärd för försäljning av tobaksvaror 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att meddela Tareq Khatab, 

871026-5797, Centrumgatan 19, 447 30 Vårgårda en varning enligt 

tobakslagen (1993:581) § 20 a. 

      

Sammanfattning 

Vid tillsyn 18-10-26 hittades cigaretter som saknade svensk varningstext och 

innehållsdeklaration. Man har även förvärvat, innehaft, förvarat eller sålt 

cigaretter som inte beskattats enligt tobakslagen (punktskattepliktiga varor). 

Men anledning av det inleddes enligt Tobakslagen (1993:581) § 11 ett 

tillsynsärende för Eleen Livsmedel, 871026-5797, Kungsgatan 46, 447 30 

Vårgårda. 

Tillståndsenheten i samverkan bedömer att ägaren av butiken, genom 

missförstånd och språkproblem, inte har förstått innebörden av tobakslagen 

och dess lagar och regler. Butiken kommer, enligt egen utsago, uppdatera sig 

i tobakslagen. Genom att besluta om en varning ska detta ses som en åtgärd 

men inte alltför ingripande. 

Se alkoholhanläggare Annica Bringsveds utredning 2019-01-31. 

 

I myndighetsnämnden 

Alkoholhandläggare Annica Bringsved närvarar vid nämndens sammanträde 

och redogör för ärendet.     
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§ 55 Dnr 2019-000091  

Rapport från restaurang-, folköl- och tobakstillsyn 2018 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av rapporten och lägger den 

till handlingarna.  

      

Sammanfattning 

Samtliga serveringsställen med stadigvarande tillstånd ska enligt 

kommunens riktlinjer få minst ett tillsynsbesök per år. En tillsynsplan för 

alkohol och tobak är också upprättad. Även tillfälliga tillstånd till 

allmänheten med större arrangemang i kommunen bör få 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 2018-12-30 åtta (8) stadigvarande 

serveringstillstånd. 

Kvällstillsyn och dagtillsyn har gjorts vid elva (11) tillfällen. Samtliga 

stadigvarande serveringstillstånd har fått ett tillsynsbesök och tre tillfälliga 

tillstånd till allmänheten har också fått tillsyn. Vid ett tillfälle har samordnad 

tillsyn gjorts med polisen. 

Vid tillsynen har kontroll gjorts av kassaapparat, erbjudande av kvitto, 

serverings- ansvariga 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.  

2018 års restaurangtillsyn har medfört anmärkningar som funnits och som 

har kommunicerats med tillståndshavaren på plats vid tillsynen. Inga 

sanktioner. 

I Vårgårda Kommun finns tio (10) försäljningsställen av folköl- och/eller 

tobak. Samtliga återförsäljare av folköl och tobak har fått ett tillsynsbesök 

under 2018 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.  
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Har startats upp ett tillsynsärende på ett serveringsställe gällande felmärkt 

tobak. En butik hade anmärkning på ett paket felmärkt tobak, blev endast 

anmärkning på detta och samtal med innehavaren av butiken. Vid 

återkontroll hittades endast rätt märkt tobak. 

Samordnad tillsyn har gjorts med polisen, skatten och miljö gällande 

tobakstillsyn. 

Under 2018 har även utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering erbjudits 

till samtliga tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd i 

Vårgårda 

Kommun. Utbildningen vänder sig till tillståndshavare, personal som arbetar 

på restaurangen, sam förordnade vakter, med syfte att skapa en trivsam 

krogmiljö. 

 

I myndighetsnämnden   

Alkoholhandläggare Annica Bringsved närvarar vid nämndens sammanträde 

och redogör för ärendet.    
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§ 56 Dnr 2019-000092  

Information om familjehem, 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att ta del av informationen 

och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med sammanställning av 

antal uppdrag vid nämndens sammanträde 7 maj, i enlighet med nämndens 

årshjul. 

      

Sammanfattning 

Sammanställning av antal uppdrag under perioden 2016-11-08 – 2019-01-10 

som kommunen har haft avseende familjehem, familjehemsplaceringar, 

kontaktfamiljer/personer har bifogats till nämndens handlingar. 

 

I myndighetsnämnden 

Familjehemssekreterare Charlotte Claesson närvarar vid nämndens 

sammanträde och redogör för ärendet.      
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§ 57 Dnr 2019-000093  

Fördjupningsområde 2019 Myndighetsnämnd Lärande 
och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen.  

      

Sammanfattning 

Nämnden får fördjupad information om handläggningen avseende 

biståndsbedömning i Vårgårda kommun. Handläggarna arbetar enligt IBIC, 

individens behov i centrum, vilket ska leda till att beslutet ser till behovet 

hos individen.  

Uppföljning av alla ärenden ska ske en gång per år. 

 

I myndighetsnämnden  

Sofia Lundstedt förste socialsekreterare på biståndsenheten närvarar vid 

nämndens sammanträde och redogör för ärendet.  
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§ 58 Dnr 2019-000040  

Omvärldsbevakning Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen. 

      

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår litteratur för myndighetsnämnden: 

Ju förr desto bättre –vägar till en förebyggande socialtjänst. Delbetänkande 

av utredningen Framtidens socialtjänst.  

SOU 2018:32.   

Till dig som är förtroendevald och arbetar med frågor rörande socialtjänst 

och hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och landsting.   
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§ 59 Dnr 2019-000041  

Meddelanden/Information 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg tar del av informationen.  

     

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Jönköping: 

Dom 2019-01-16 i överklagat beslut avseende ekonomiskt bistånd. 

Dom 2019-01-28 i överklagat beslut avseende utökad ledsagarservice enligt 

LSS.   

Alkoholhandläggare Annica Bringsved informerar om att det den  

2019-07-01 träder en ny tobakslag i kraft vilket medför att istället för att 

anmäla försäljning av tobak krävs en ansökan, som följs av en bedömning. 

Lagen medför även ett införande av rökfria miljöer, exempelvis ska det vara 

rökfritt på uteserveringar. 
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§ 60 Dnr 2019-000008  

Delegationsbeslut 2019 Myndighetsnämnd Lärande och 
Omsorg 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg får information om 

delegationsbesluten av Sirpa Bergenstoff och Anders Lennermo som 

granskat besluten. Beslut enligt LSS, daglig verksamhet, har granskats 

tillsammans med tjänsteman. Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

godkänner redovisningen. Anna Ljungquist granskar delegationsbeslut 19-

03-12, 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 – 2019-01-01 – 2019-01-31. 

Bistånd till SoL-lunch – 2019-01-01 – 2019-01-31. 

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

Beslut om antagning till gymnasieskola – 2018-01-07. 

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

Beslut avseende kränkande behandling: 

Sundlergymnasiet – 2018-11-15 – 2019-01-22, fem beslut. 

Gullhögskolan – 2019-01-25 – 2019-02-05, fyra beslut. 

Lindbladskolan – 2018-09-18 – 2018-09-26, två beslut. 

Beslut om färdtjänst – 2019-01-22 – 2019-01-29. 

Beslut om riksfärdtjänst – 2019-01-30. 

Beslut om skolskjuts – 2019-01-07 – 2019-01-08, två beslut. 

Beslut om SoL-lunch – 2019-01-01 – 2019-01-31. 
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§ 61 Dnr 2019-000104 

Utbildning för nämnden 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorgs beslut 

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg beslutar att Anders Lennermo, 

Margaretha Johansson, Magnus Carlsson, Sirpa Bergenstoff och Håkan 

Andreasson åker på utbildning avseende den nya alkohollagen. 

      

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden behöver få ytterligare information kring den nya 

alkohollagen som träder i kraft 2019-07-01.   

  

 


