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Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 80 - 92

Sekreterare
Jenny Åhlin

Ordförande
Bitte Myrsell

Justerande
Solweig Sundblad

Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla.

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-08-20
Anslaget sätts upp 2019-08-23
Anslaget tas ned 2019-09-16
Sista dag att överklaga 2019-09-13

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Sydney, Rådhusgatan 8, tisdagen den 20 augusti 2019, klockan 17.00–
19.10

Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M)
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S)
Lars Olsson (C)
Lasse Skoglund (MP)
Mats Pettersson (SD)
Helena Jansson (C), tjänstgörande ersättare
David Alfvenhierta (S), tjänstgörande ersättare
Anne-Marie Lindström (NE), tjänstgörande ersättare
Britta Dalved (V), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare Ritva Sunnanå-Ericson (M)
Marja-Leena Tiitinen (KD)
Barbara Ciolek (SD)

Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef
Barbara Lundgren, administrativ chef
Jenny Åhlin, nämndsekreterare
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Protokoll 3 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 80

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.

__________



Protokoll 4 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 81

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ärende 7: Nämndplan 2019 för vård- och omsorgsnämnden - komplettering, utgår 
vid dagens sammanträde.

__________



Protokoll 5 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 82

Ekonomi - månadsuppföljning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för juli 2019 
och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet.

Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 13 augusti 
2019.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

__________



Protokoll 6 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 83 Ärendenummer VON2018/132

Uppföljning av internkontrollplan 2019 - första halvåret

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade anta internkontrollplanen för 2019 vid 
sammanträdet den 22 november 2018.

Följande rutiner är föremål för granskning under 2019:

 Hemtjänstinsatser under 5 minuter
 Registrering av planerad/utförd tid inom hemtjänsten
 Personalkontinuitet inom hemtjänsten
 Dokumentation och informationshantering 

Förutom ovanstående punkter tittar förvaltningen dessutom extra på 
beläggningsgraden inom hemtjänsten.

Utöver det som finns i internkontrollplanen arbetar bland annat förvaltningens MAS 
med att skriva en patientsäkerhetsberättelse. Det är ett omfattande arbete inom det 
medicinska området som ska redovisas en gång per år till Socialstyrelsen.

Genomförda uppföljningar ska rapporteras till vård- och omsorgsnämnden två 
gånger per år; augusti 2019 och februari 2020. Vid upptäckta brister lämnas också 
förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Alla kontrollpunkter i den internkontrollplanen följs upp varje tertial förutom 
punkten ”Introduktion av legitimerad personal”, som följs upp en gång per år. 
Alla punkter är uppföljda per den 30 april 2019, vilka redovisas i bilaga. 

Inga anmärkningar finns att rapportera. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till 
handlingarna.



Protokoll 7 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 13 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till 
handlingarna.

__________

Kopia till:
Kommunledningskontoret



Protokoll 8 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 84 Ärendenummer VON2019/102

Investeringsplan 2021-2033 för vård- och 
omsorgsnämnden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2021-2033 som ett 
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för 
investeringar ta fram en investeringsplan för budgetperioden, 2021-2023, samt för 
de kommande åren 2024-2033.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen tagit fram ett 
förslag till investeringsplan för perioden 2021-2033 som nämnden fått ta del av.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser fortsatta behov för främst gruppbostad, men det finns inga planer 
på byggnation förrän tidigast 2022/2023 samt 2026/2027 enligt investeringsplanen. 
Övriga inventarier budgeteras med 4 miljoner kronor per år och det är till exempel 
kallelselarm och möbler. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2021-2033 som ett 
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskott har berett ärendet den 13 augusti 2019 och lämnat förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2021-2033 som ett 
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess enligt 
bilaga.

__________

Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen



Protokoll 9 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 85 Ärendenummer VON2019/87

Lokalbehovsplan 2020

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer förvaltningens lokalbehovsplan som en 
grund i kommunens lokalförsörjningsprogram 2019.

Beskrivning av ärendet
Upprättandet av en lokalförsörjningsplan i kommunen är en del av en 
långtidsplanering för den kommunala verksamheten. Lokalförsörjningsplanen är en 
årlig samordning av verksamhetsplanering och planering av lokalanvändning som 
samordnas med kommunens fysiska planering och investeringsplan. 
Planeringsarbetet visar vilka lokalbehov som kommer att finnas i framtiden. 
Lokalförsörjningen ger kommunen effekter i form av mervärden som samarbete 
över förvaltningsgränser och samnyttjande.

Vård- och omsorgsnämnden för en diskussion i ärendet.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
För att kunna tydliggöra vård- och omsorgsförvaltningens långsiktiga behov av 
lokaler så har en lokalbehovsplan arbetats fram. Det ger en översikt över var det 
kommer att finnas över-/underskott på lokaler inom förvaltningen samt beskriver 
utvecklingen i Sverige inom vård- och omsorgsområdet.

Enligt biståndsavdelningens årliga prognos ser förvaltningen ett behov 
av gruppbostad enligt LSS här och nu men även inom ett antal år framåt i tiden. 
Prognosen baseras på de barn och unga som handläggarna känner till men är i 
detalj svår att förutse då det beror på kundernas behov den dag de flyttar hemifrån.

Befolkningsstatistiken från SCB visar att de äldre åldersgrupperna blir allt större 
från och med 2024 och framåt. När befolkningsökningen baseras på de trender vi 
ser idag, med andel invånare 65+ som bor på särskilt boende, så har vi behov av 
färre platser än vad vi idag erbjuder.

Boverket, SKL och Socialstyrelsen beskriver i olika rapporter att vi blir allt friskare, 
samtidigt som många vill bo kvar hemma så länge det går. Där har antalet kunder 
hos hemtjänsten ökat fram till 2017 medan 2018 minskade.

Med bakgrund av ovanstående så ser förvaltningen inte något behov av särskilt 
boende de närmaste 6-7 åren om utvecklingen följer trenderna vi idag ser.



Protokoll 10 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer förvaltningens lokalbehovsplan som en 
grund i kommunens lokalförsörjningsprogram 2019.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskott har berett ärendet den 13 augusti 2019 utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till vård- och 
omsorgsnämnden för beslut.

__________

Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 86 Ärendenummer VON2019/83

Anmälan av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
(LSS) 

Beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
En gång per kvartal ska kommunernas socialnämnder anmäla ej verkställda beslut 
och avbrott till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Syftet med 
rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Rapporten ska avse 
beslut som inte verkställts inom tre månader. Redovisningen ska också lämnas till 
kommunfullmäktige.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet 
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.

Redovisningen avser beslut fattade till och med 31 mars 2019 och som inte 
verkställts senast 30 juni 2019. I redovisningen ska också framgå beslut som 
tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag. 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse daterad den 24 juli 
2019 med tillhörande bilagor, en beskrivning av antalet beslut enligt SoL och LSS 
som ej har verkställts inom den aktuella perioden. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige.

__________

Kopia till:
Kommunfullmäktige



Protokoll 12 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 87 Ärendenummer VON2019/111

Statistik över avvikelserapportering SoL/LSS första 
halvåret 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av statistik över avvikelserapporteringen 
enligt SoL och LSS för perioden 2019-01-01—2019-06-30.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 24 september 2015 paragraf 
154 antagit riktlinjer avseende avvikelsehantering som rör kund inom vård- och 
omsorgsförvaltningens ansvarsområde. Dessa riktlinjer har antagits mot bakgrund 
av den skyldighet som finns föreskriven i SoL kap 14 § 2 och LSS 24 a §. 
Skyldigheten innebär att den som arbetar i vård eller omsorg har ett 
rapporteringsansvar och ett ansvar för att förhindra att fel eller brister leder till 
allvarliga konsekvenser för dem som får vård, behandling eller insatser från 
socialtjänsten.

I riktlinjerna framgår också att förvaltningen ska presentera statistik till nämnden 
halvårsvis. I vård- och omsorgsförvaltningen rapporteras alla avvikelser i ett IT-
baserat system (Flexite).

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 
2019 avvikelser som registrerats under de 6 första månaderna. Majoriteten av 
dessa kommer från egenregi.

Alla verksamheter har kunskap om den skyldighet de har och om hur 
rapporteringen ska gå till. Alla medarbetare har tillgång till Flexite och är 
uppmanade att rapportera eventuell avvikelse innan de lämnar sitt arbete för 
dagen. Att göra en rapportering tar högst 15 minuter i anspråk. Rapporter kan 
också lämnas via papper. Samtliga rapporter kommer direkt till biståndschef.

Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av statistik över avvikelserapporteringen 
enligt SoL och LSS för perioden 2019-01-01—2019-06-30.

__________



Protokoll 13 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 88

Anmälningsärenden

Beskrivning av ärendet 
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-10, paragraf 74: Kommunfullmäktiges 
långsiktiga plan för 2020-2023 och årsplan med budget 2020 och plan för 2021-
2022, investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2020 (dnr VON 
2019/43)

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-10, paragraf 76: Reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden (dnr VON 2018/66)

- Förteckning enligt bilaga med inkomna domar och beslut från förvaltningsrätten 
för perioden 8 juni – 13 augusti 2019

- Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
för perioden 8 juni – 13 augusti 2019

- Statistik boendekö, juni och juli 2019 (dnr VON 2019/45)

__________



Protokoll 14 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 89

Ordföranden informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om följande:

Tidigare ledamoten Kristina Einarsdotter har avlidit.

Ordföranden blir borta en tid på grund av en operation.

Politiker i Enköpings Hyresbostäders (EHB) styrelse till träffa nämndens 
arbetsutskott samt delar av ledningen. Nämndsekreteraren skickar ut en inbjudan 
till berörda.

Vård- och omsorgsnämnden har fått ta del av skriftlig information från 
kontaktpolitikers besök på Omnia daglig verksamhet och Syssloporten.

__________



Protokoll 15 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 90

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden får information om följande:

Studiebesök i delar av verksamheterna är bokat den 30 augusti. Samling utanför 
Hantverkshuset klockan 09.30 för gemensam bussfärd.

____

Den 1 oktober tar förvaltningen över driften av Rosengården.

____

Information om förhyrning av Regalskeppsvägen.

____

Den 25 och 26 september är nämnden inbjudna till att arbeta fram nämndplan för 
2020. Program för dagarna kommer att skickas ut.

____

Torsdagen den 22 augusti är det första spadtaget för samjuklighetsboendet.

____

Från och med 1 september 2019 kommer kommunikatören att tillhöra 
kommunledningsförvaltningen.

__________



Protokoll 16 (17)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 91

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 13 
augusti 2019 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
överlåtit beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän i vissa 
ärenden. Beslut fattade på delegation ska redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden.

Följande delegeringsbeslut för juni 2019 redovisas till vård- och omsorgsnämnden:

20 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
181 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
42 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista,
20 anställningsavtal enligt lista, samt
3 beslutsattester för budgetansvarig.

Följande delegeringsbeslut för juli 2019 redovisas till vård- och omsorgsnämnden:

45 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
203 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
20 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt
14 anställningsavtal enligt lista.

__________
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Sammanträdesdatum
2019-08-20

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 92

Övrig fråga från Britta Dalved

Beskrivning av ärendet
Britta Dalved (V) har anmält en övrig fråga om förändringar inom socialpsykiatrin 
som förvaltningen besvarar.

__________
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