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Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef 
Barbara Lundgren, administrativ chef, via Skype 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
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Paragraf 90  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 91  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

__________  
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Paragraf 92 Ärendenummer VON2019/117 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning och 
månadsrapport för november 2020 och lägger dessa till handlingarna. 

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

I början av 2020 ställde förvaltningen ett effektiviseringskrav på verksamheterna på 
knappt 23 miljoner kronor för att uppnå ett nollresultat. Detta omställningsarbete 
påbörjades redan under 2019. Verksamheternas möjlighet att klara dessa krav 
handlar om att minska bemanningen. 

Vissa effektiviseringar hanterades under årets första månader, samtidigt som 
förvaltningens svårpåverkbara kostnader ökade. Utifrån rådande läge med corona-
pandemin gjorde förvaltningen en bedömning att de planerade effektiviseringarna 
inte skulle kunna genomföras. Det sågs som otänkbart att minska personal när 
verksamheterna skulle komma att behöva varenda medarbetare de hade, samtidigt 
som de även skulle behöva ta in nya. Trots detta så har verksamheterna utfört ett 
mycket bra arbete och har på total nivå sparat in de kostnader som 
förvaltningsledningen gav som uppdrag vid årets början samt ytterligare 3,5 
miljoner till. 

Vård- och omsorgsnämndens svårpåverkbara kostnader har minskat ytterligare 
och prognosticeras till -4,7 miljoner kronor. Det är kostnader för till exempel 
betaldagar för utskrivningsklara, köpta platser samt tomhyror.  

Med hänsyn tagen till pandemin så kommer den att ge mycket stora ekonomiska 
konsekvenser. Det är och har varit nästintill omöjligt att prognosticera kostnaderna 
då förvaltningen inte kan uppskatta när en återgång till ett normalläge kommer att 
ske eller vad ett normalläge kommer att vara. Det kan också ske förändringar i till 
exempel smittskyddsrekommendationer, vilket kan ha en stor påverkan på 
kostnaden. 

Nämndens prognos är beräknad utifrån ett utfall av corona-relaterade kostnader till 
och med 30 november 2020. De kostnaderna har applicerats på resten av året. 
Den totala uppskattade kostnaden som knyts till corona för 2020 är 25,0 miljoner 
kronor. Detta efter att nämnden fått ett bidrag från staten på 21,1 miljoner kronor. 
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Utifrån ovanstående beskrivning så lämnar nämnden en prognos på -26,2 miljoner 
kronor.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning och 
månadsrapport för november 2020 och lägger dessa till handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 december 
2020 och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

Efter arbetsutskottet har ärendet kompletterats med verksamhetsuppföljning för 
november 2020. 

__________  
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Paragraf 93 Ärendenummer VON2020/124 

Vård- och omsorgsnämndens årsplan 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens årsplan för 2021 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 25 november 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden varje år 
ska ta fram en årsplan som beslutas av nämnden och ska ses som ett komplement 
till nämndens långsiktiga plan. 

Årsplanen innehåller: 
- förord från nämndens ordförande 
- nämndens förutsättningar 
- prioriteringar 
- risker 
- detaljerat budget och investeringsbudget för 2021 

Vård- och omsorgsförvaltningen har, på uppdrag av nämndsordförande, skrivit 
fram ett förslag på årsplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden. Årsplanen är 
utformad utifrån den mall som tagits fram av kommunledningsförvaltningen och 
som alla nämnder ska utgå ifrån. 

De risker som identifierats ingår i vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 
för 2021 och kommer att följas upp tertialvis under 2021. Fokus här ligger på risker 
kopplade till rådande pandemiläge. 

De kontrollpunkter som ingår i 2020-års internkontrollplan kommer att fortsätta 
följas upp under 2021 inom ramen av förvaltningens kvalitetsledningssystem. Vård- 
och omsorgsnämnden kommer att få löpande rapportering av dessa 
kontrollpunkter under året. 

Vård- och omsorgsnämnden har innan sammanträdet haft möjlighet att komma 
med synpunkter på förslaget. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens årsplan för 2021 fastställs. 
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Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 december 
2020 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
årsplan för 2021, daterad den 15 december 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, som information  
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Paragraf 94 Ärendenummer VON2020/116 

Sammanträdesplan för 2021 – Tid när vård- och 
omsorgsnämndens sammanträden startar 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2021 startar klockan 13.30.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 29 oktober 2020, 
paragraf 84, om sammanträdesdagar 2021 för vård- och omsorgsnämnden och 
dess arbetsutskott. Tid när sammanträdet ska börja skulle behandlas på 
nämndens sammanträde den 17 december 2020. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 december 
2020 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2021 startar klockan 13.30.  

__________ 
 
Kopia till: 
Registrator på KLF  
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Paragraf 95 Ärendenummer VON2020/134 

Ersättning till hemtjänstutförare vid kundval enligt LOV 
2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer följande kundvalsersättning till privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst 2021: 

1. För perioden 1 januari - 31 augusti 2021 kvarstår ersättningsnivåerna för 
hemtjänst med anledning av det rådande ekonomiska läget.   
 

2. Från 1 september 2021 höjs ersättningsnivåerna för hemtjänst med 2 % för 
kategori B Personlig omvårdnad och service, för att kompensera att 
ersättningen för dubbelbemanning tas bort.  
 

3. Från och med 1 september 2021 ingår hemsjukvård som utförs av all 
legitimerad personal i ersättningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 2 december 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden varje år 
ska ta beslut om eventuell justering av ersättningsnivåerna för utförare av tjänster 
som har upphandlats som kundval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Med anledning av att ett nytt förfrågningsunderlag kommer att börja gälla från och 
med 1 september 2021 så delas beslutet upp på två delar, ett beslut för perioden 
1/1-31/8 2021 och ett beslut för perioden 1/9-31/12 2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag för 1/1-31/8 2021 är att låta ersättningsnivåerna för 
hemtjänst kvarstå med anledning av det rådande ekonomiska läget. 

Förvaltningens förslag för 1/9-31/12 2021 är att höja ersättningsnivåerna för 
hemtjänst med 2 % för kategori B, i bilaga 2, för att kompensera att ersättningen 
för dubbelbemanning tas bort. Utöver det sker ingen höjning av 
ersättningsnivåerna för personlig omvårdnad och servicetjänster. 

Från och med 1/9 2021 så kommer hemsjukvård som utförs av all legitimerad 
personal att ingå i ersättningen. Det baserar sig på det helhetsansvar som kommer 
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att ingå i hemtjänstutförarnas uppdrag utifrån det nya förfrågningsunderlaget för 
LOV hemtjänst. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer följande kundvalsersättning till privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst 2021: 

1. För perioden 1 januari - 31 augusti 2021 kvarstår ersättningsnivåerna för 
hemtjänst med anledning av det rådande ekonomiska läget.  
 

2. Från 1 september 2021 höjs ersättningsnivåerna för hemtjänst med 2 % för 
kategori B Personlig omvårdnad och service, för att kompensera att 
ersättningen för dubbelbemanning tas bort. 
 

3. Från och med 1 september 2021 ingår hemsjukvård som utförs av all 
legitimerad personal i ersättningen. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 december 
2020 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer följande kundvalsersättning till privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst 2021: 

1. För perioden 1 januari - 31 augusti 2021 kvarstår ersättningsnivåerna för 
hemtjänst med anledning av det rådande ekonomiska läget.  
 

2. Från 1 september 2021 höjs ersättningsnivåerna för hemtjänst med 2 % för 
kategori B Personlig omvårdnad och service, för att kompensera att 
ersättningen för dubbelbemanning tas bort.  
 

3. Från och med 1 september 2021 ingår hemsjukvård som utförs av all 
legitimerad personal i ersättningen. 

__________  
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Paragraf 96 Ärendenummer VON2020/133 

Budget 2021 

Beslut 
Budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 2 december 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden varje år 
ska fastställa budgeten för nämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 om 2021 års budgetram för 
vård- och omsorgsnämnden på 867,9 mnkr. Denna budget ska, tillsammans med 
nämndens externa avgiftsintäkter täcka löpande drift av nuvarande verksamheter, 
löne- och kostnadsökningar samt tillkommande kostnader för ny och utökad 
verksamhet. I den beslutade budgetramen ingår även två statsbidrag som riktar sig 
till äldreomsorgen; Äldreomsorgslyftet 2021, 7,4 miljoner kronor och Stärkt 
äldreomsorg 2021, 18,3 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det blir missvisande när riktade statsbidrag, som 
endast ska tillfalla en del av verksamheten inom nämndens ansvarsområde, 
räknas in i budgetramen. Det blir även missvisande på så sätt att avsatta medel då 
inte blir en tydlig satsning så som syftet är.  

Därmed är den budgetram förvaltningen har att förhålla sig till för 2021 är, utan de 
två statsbidragen, 842,2 miljoner kronor. Dessa ska täcka löpande drift av 
nuvarande verksamheter, löne- och kostnadsökningar samt tillkommande 
kostnader för ny och utökad verksamhet. Utöver 842,2 miljoner kronor finns 18,3 
miljoner kronor som ska tillfalla samtliga äldreomsorgsverksamheter inom 
nämndens ansvarsområde, vilket även inkluderar de privata aktörer som bedriver 
hemtjänst enligt LOV (lagen om valfrihet). Ytterligare 7,4 miljoner kronor är möjliga 
medel för att täcka delar av kostnader vid satsning på kompetenshöjande åtgärder 
för medarbetare inom äldreomsorgen. Även dessa medel ska privata aktörer ges 
möjlighet att ta del av. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden fastställs. 
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Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 december 
2020 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden fastställs. 

__________  
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Paragraf 97 Ärendenummer VON2020/136 

Upphörande av avtal om utförande av hemtjänst enligt 
LOV - Vardaga Nytida Omsorg AB  

Beslut 
Avtalet med Vardaga Nytida Omsorg AB upphör att gälla den 1 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Vardaga Nytida Omsorg AB (tidigare Aleris Äldreomsorg AB) har sedan den 2 
november 2009 avtal med Enköpings kommun att utföra hemtjänst enligt kategori 
1; hemsjukvård, personlig omvårdnad och serviceinsatser enligt lagen om 
valfrihetssystem, LOV.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 1 december 2020 via epost tagit emot en 
begäran om uppsägning av nuvarande avtal. Uppsägningen har även kommit till 
förvaltningen som brev. 

Enligt avtalet är det 90 dagars uppsägningstid för leverantören, vilket innebär att 
avtalet kan upphöra tidigast 1 mars 2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vardaga Nytida Omsorg AB har sagt upp aktuellt avtal enligt gällande rutin. Att 
avtalet nu upphör innebär att de kunder som tidigare valt dem som utförare av 
hemtjänstinsatser kommer att informeras om förändringen och erbjudas möjlighet 
att välja ny hemtjänstutförare.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Avtalet med Vardaga Nytida Omsorg AB upphör att gälla den 1 mars 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Vardaga Nytida Omsorg AB  
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Paragraf 98 Ärendenummer VON2020/106 

Rapportering av uppdraget att utreda om utträde ur 
lokal på Åsundagården 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger det till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 24 september 2020, 
paragraf 72, bland annat att förvaltningen skulle kontakta fastighetsavdelningen för 
dialog om uppsägning av hyreskontraktet på Åsundagården. Uppdraget skulle 
redovisas vid dagens sammanträde med ett förslag till beslut. 

Vård- och omsorgsförvaltningen skrev till vård- och omsorgsnämnden den 19 
november 2020 och den 13 december 2020 om osäkerheten kring att ha ett färdigt 
förslag till beslut till den 17 december 2020. 

Med anledning av att besked från kommunledningsförvaltningen inte inkom förrän i 
början av december så kommer inget förslag till beslut, enligt ovan, att finnas 
färdigt då förvaltningens arbetsprocess har försenats. 

Det besked som har inkommit är att det har beslutats att det är möjligt att gå vidare 
med en försäljningsprocess av fastigheten Åsundagården och att fastigheten ska 
värderas innan årsskiftet. 

Därmed är förvaltningens bedömning att det tilldelade uppdraget kan fortsätta och 
att ett förslag till beslut kommer att finnas färdigt till vård- och omsorgsnämnden 
den 20 januari 2021. 

__________  
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Paragraf 99 Ärendenummer VON2020/119 

Inrapporterade egenkontrollprogram från privata 
utförare 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger det till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 4 november 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att i enighet med nämndens långsiktiga 
plan har förvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete av förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. En del av detta arbete har bestått i att förändra hur vi 
arbetar med egenkontroller i nämndens samtliga verksamheter. Att egenkontroller 
ska utföras framgår av gällande författning (SOSFS2011:9) och målet med det 
utvecklingsarbete som nu påbörjats är att uppnå en bättre systematik i hur 
egenkontrollerna utförs och sammanställs, men också att främja analys av de 
resultat som egenkontrollerna producerar.  

Förvaltningens utvecklingsenhet har tagit fram ett egenkontrollprogram för 2020 
som dels anger vilka egenkontroller som ska utföras, men också hur resultatet ska 
analyseras och rent praktiskt inrapporteras. Kvalitetsledningssystemet i denna del 
möjliggör att resultaten sammanställs och analyseras på verksamhetsnivå, 
verksamhetsområdesnivå men också på förvaltningsnivå. Egenkontrollprogrammet 
omfattar samtliga verksamheter i egen regi samt de privata utförare som bedriver 
verksamhet på uppdrag av nämnden. Egenkontrollprogrammet innefattar olika 
kvalitetsområden inom SoL, LSS och HSL. I år har särskilt fokus legat på bland 
annat dokumentation och avvikelsehantering. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Av egenkontrollprogrammet framgår på vilket sätt, och inom vilken tid, de privata 
utförarna ska återrapportera resultatet. Följsamhet i detta avseende är en 
förutsättning för att sammanställningen och analysen på en aggregerad nivå ska 
kunna genomföras. 

De privata utförare som har lämnat in handlingar enligt förvaltningens begäran är 
Attendo, Vardaga, Norlandia Care samt Allas vård och omsorg. Förvaltningen 
saknar dock handlingar från Indies omsorg AB och kommer ånyo begära in dessa. 
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Förvaltningens bedömning är att de verksamheter som inkommit med handlingar 
uppfyller de åtaganden som är förenade med årets egenkontrollprogram. 

__________  
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Paragraf 100  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Patientsäkerhetsberättelsen kommer att tas upp i vård- och omsorgsnämnden den 
17 februari 2020. 

Ordföranden vill tacka nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete. 

__________  
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Paragraf 101  

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande: 

Resultatet ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” har kommit. Nämnden kommer 
att få en redovisning av resultatet vid sammanträdet den 20 januari 2021. 

Kungsgårdens omvårdnadsboende övergår till egen regi från och med den 28 
december och arbetet inför det pågår för fullt. 

Lägesuppdatering om OneDotZero. 

Lägesrapport med anledning av corona. 

Coronakommissionens första delbetänkande (SOU 2020:80) - Äldreomsorgen 
under pandemin. 

__________  



Protokoll  21 (25) 

Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 102 Ärendenummer VON2020/59 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2020 

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom 3 månader. 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). 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 

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 30 juni 2020 och som inte 
verkställts senast 30 september 2020. 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 har den 11 november 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det är 21 beslut enligt SoL inte har 
verkställts. 15 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 2 av dessa personer 
som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Redovisningen visar också på 5 
beslut där det är ett avbrott i verksamhet. 

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 28 beslut som inte har verkställts. 
10 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 103  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
 Förteckning enligt bilaga med domar från förvaltningsrätten för perioden 22 

oktober - 10 december 2020  
      

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, paragraf 135: Redovisning av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag augusti 2020 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, paragraf 136: 
Sammanträdesdatum 2021 för kommunfullmäktige 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, paragraf 157: Fördelning av 
central lönepott inför löneöversyn 2020 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, paragraf 161: Valärenden 
 

 Redovisning av boendekön 2020 (VON 2020/13) 

__________  
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Paragraf 104  

Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 2 
december 2020 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 september 2020 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

8 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista, 
242 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista, 
50 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt  
56 anställningsavtal enligt lista. 

Ordförandebeslut gällande begäran hos IVO om överflyttning av enskilt ärende till 
annan kommun (ärendenummer VON2020/95). 

____ 

Följande delegeringsbeslut för oktober 2020 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

36 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista, 
264 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista, 
42 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, 
31 anställningsavtal enligt lista, samt en beslutsattest för budgetansvarig. 

____ 

Följande delegeringsbeslut för november 2020 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 
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26 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista, 
236 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista, 
61 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt  
70 anställningsavtal enligt lista. 

__________
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