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Paragraf 29  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 30 Ärendenummer VON2022/17 

Patientsäkerhetsberättelser 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och 
patientsäkerhetsberättelser för 2021 och lägger dem till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Mediciniskt ansvarig sjuksköterska (MAS) AnnaKarin Bye och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering (MAR) Emma Nyström deltar och lämnar information om den 
nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 
2020-2024 "Agera för säker vård" som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av 
Regeringen. Den nationella handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador.  

Förvaltningen startade i december 2021 ett patientsäkerhetsforum inom hälso- och 
sjukvården, ett strategisk forum för samverkan inom ledning och uppföljning. 

Vård- och omsorgsnämnden får en sammanfattning av patientsäkerhetsberättelsen 
för 2021 som vårdgivaren varje år enligt patientsäkerhetslagen ska upprätta. Syftet 
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och 
patientsäkerhetsberättelser för 2021 och lägger dem till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 31 Ärendenummer VON2022/14 

Reviderade riktlinjer för individuellt förskrivna 
hjälpmedel 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av riktlinjen om hjälpmedel. 

Beskrivning av ärendet 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Emma Nyström lämnar information i 
ärendet. 

Föregående riktlinjer för individuellt förskrivna hjälpmedel har uppdaterats för att 
motsvara nya länsgemensamma förskrivningskriterier samt nytt regelverk kring 
medicintekniska produkter. Länsgemensamma förskrivningskriterier och vilka 
hjälpmedel som är förskrivningsbara är ett steg i riktning mot jämlik vård för våra 
patienter i länet. Ett utökat samarbete mellan kommunrehab (vård- och 
omsorgsförvaltningen) och Joar Socia (socialförvaltningen) har medfört att 
förvaltningen nu kan erbjuda kommuninvånarna möjlighet att införskaffa hjälpmedel 
som övergår i egenansvar. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 19 januari 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. I skrivelsen beskrivs vad som innehållsmässigt har skett: 

· Nytt förskrivningsbara hjälpmedel 
 

· Förskrivningsbara hjälpmedel som övergår i egenansvar  
 

· Ytterligare hjälpmedel har tagits bort för att de inte uppfyller kraven för 
medicintekniska produkter samt för att den tekniska utvecklingen med 
mobiltelefoner och dylikt medför att liknande funktioner finns tillgängliga på 
öppna marknaden. 

Riktlinjen finns att läsa i sin helhet i ärendet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av riktlinjen om hjälpmedel. 

__________  
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Paragraf 32  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av tre övriga frågor från Anne-Marie 
Lindström (NE) som besvaras under paragraf 43. 

__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer VON2021/163 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för februari 2022 
och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Tf förvaltningschef Barbara Lundgren informerar om det ekonomiska utfallet till och 
med den 28 februari 2002 och det prognostiserade resultatet för 2022, – 4 miljoner 
kronor. Då har hänsyn tagits till coronarelaterade kostnader, förvaltningsrelaterade 
kostnader, svårpåverkade kostnader samt ersättning från staten för sjukkostnader.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för februari 2022 
och lägger den till handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 mars 2022 
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

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

__________  



Protokoll  9 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 34 Ärendenummer VON2021/144 

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem i 
hemtjänst enligt LOV 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Continuum AB som leverantör av 
hemtjänst/hemsjukvård enligt LOV kategori 1 samt ger förvaltningen i uppdrag att 
teckna avtal med leverantören. 

Beskrivning av ärendet 
Continuum AB ansöker om att bli hemtjänstutförare, 8 kap 1§ LOV, enligt kategori 
1 - Hemsjukvård och hemtjänst i form av personlig omvårdnad och serviceinsatser, 
insatserna ska kunna utförs dygnet runt årets samtliga dagar. Insatser från 
arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast ska kunna utföras vardagar dagtid.  

Continuum AB är ett vård- och bemanningsföretag som bedriver verksamhet inom 
två affärsområden, hemtjänst och vårdbemanning. Bolaget hyr ut legitimerad 
vårdpersonal till kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela Sverige samt 
bedriver hemtjänst och hemsjukvård i Västerås stad sedan 2018.  

Continuum AB är ett helägt dotterbolag till den Norska vårdkoncernen Rotam AS. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 8 februari 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att företagets representanter har skickat 
in alla de handlingar som vård- och omsorgsförvaltningen kräver 
enligt ”Förfrågningsunderlag för utförande av hemtjänst/hemsjukvård” och ansökan 
och dess handlingar har utvärderats av utvecklare, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering samt administrativ chef.  

Continuum AB har som vision att vara en självklar faktor och ett givet val inom vård 
och omsorg i Sverige.  

Den service som Continuum AB erbjuder sina kunder bygger på 
hörnstenarna Kontinuitet, Förutsägbarhet, Närvaro och Följsamhet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens samlade bedömning är att Continuum AB kan 
godkännas som hemtjänstutförare. Efter beslut om godkännande ska ett avtal 
upprättas med en överenskommelse om tidpunkt för avtalsstart.  



Protokoll  10 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 mars 2022 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Continuum AB som leverantör av 
hemtjänst/hemsjukvård enligt LOV kategori 1 samt ger förvaltningen i uppdrag att 
teckna avtal med leverantören. 

Yrkanden 
Barbara Ciolek (SD) och Kim Jämsä (NE) yrkar bifall till förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Continuum AB  
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Paragraf 35 Ärendenummer VON2022/24 

Remiss - Regler för inköp och upphandling 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Till vård- och omsorgsnämnden har det inkommit en remiss från 
kommunledningsförvaltningen gällande regler för inköp och upphandling i 
Enköpings kommun, ärendenummer KS2021/127. Remisstiden är till den 31 mars 
2022. Regler för inköp och upphandling kompletterar policy för inköp och 
upphandling. 

Den riktlinje för direktupphandling som kommunstyrelsen beslutade om 2016 
behöver ändras för att överensstämma med lagen om offentlig upphandling. För en 
tydligare styrning inom inköp och upphandling behöver ett nytt styrdokument 
omfatta en helhet inom inköp och upphandling som innehåller tydligare 
ansvarsförhållanden och som styrs mot kommunens långsiktiga mål. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram Regler för inköp och 
upphandling som nu går ut på remiss till nämnderna för möjlighet att lämna 
synpunkter.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 1 mars 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av ärendet framgår att förvaltningen ställer sig positiv till att inköps- och 
upphandlingspolicyn kompletteras med ett styrdokument. 

Syftet med reglerna är att säkerställa att kommunens inköps- och 
upphandlingsprocess är rättssäker, att varor, tjänster och entreprenader anskaffas 
till rätt kostnad och kvalitet samt att relevanta krav avseende hållbarhet och miljö 
ställs. 

Reglerna beskriver att samverkan/samordning med andra kommuner ska beaktas, 
men det är av ännu större vikt att samverkan ska ske inom kommunen. 
Förvaltningen bedömer att berörda förvaltningar och stödfunktioner ska bidra med 
aktuell kompetens och information för att underlätta vid upphandlingsprocesser och 
för att bidra till kommunens helhetsperspektiv. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 mars 2022 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 36 Ärendenummer VON2022/4 

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med 
eventuella förändrade kundavgifter ska ske. När det finns ett förslag ska det 
presenteras för kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet 
innan förslag till beslut tas i vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendet avgörs slutligen i kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 26 januari 2022, 
paragraf 5, att överlämna ärendet på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet 
(KTR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) innan förslag till beslut tas i vård- 
och omsorgsnämnden. 

Funktionsrätt i Enköping har genom KTR den 7 mars 2022 lämnat remissvar. De 
har inget att invända mot förslaget. 

KPR har inte inkommit med något remissvar. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 10 mars 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av ärendet framgår att avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara 
salutogena, vilket de upplevs idag av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. En 
höjning av taxor och avgifter skulle inte med säkerhet innebära ökade intäkter för 
vård- och omsorgsnämnden, då flertalet av kunderna redan idag når sitt 
avgiftsutrymme med maxtaxan. 

För åren 2020-2022 har endast ett fåtal eller inga förändringar av avgifterna gjorts 
för respektive år.  

Inför 2023-års avgifter har förvaltningen följande förslag: 
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· Att alltid ta ut hel larmavgift, men att sista månaden blir avgiftsfri istället för 
att ta ut del av avgift första och sista månaden. 

Nuvarande bestämmelse innebär att om trygghetslarmet blir installerat före den 
15:e i månaden betalas hel månadsavgift och från den 16:e i månaden halv. När 
larmet återlämnas före den 15:e betalas halv avgift och från den 16:e hel. Det 
kräver extra administration av avgiftshandläggarna  att dela avgiften. Den 
föreslagna förändringen skulle minska risken för fel på grund av manuell hantering 
samt effektivisera handläggningen. Förslaget innebär även att larmavgiften inte 
släpar efter vid uppsägning, vilket blir tydligare för kunderna.  

För både kommunen och kunden blir det ingen eller en mindre förändring i avgift. 
För de kunder som kommer upp till sitt avgiftsutrymme med enbart 
hemtjänst/hemsjukvård blir det ingen skillnad alls i avgiften.  

· Att införa larmavgift även vid utredningshemtjänst. 

Larmet är idag avgiftsfritt under tiden med utredningshemtjänst, vilket innebär extra 
administration för avgiftshandläggarna. Utredningstiden varierar och 
avgiftshandläggarna behöver säkerställa från vilken dag ordinarie hemtjänst tar vid 
och manuellt registrera larmavgift. Då utredningstiden i snitt är betydligt kortare än 
tre veckor, innebär det att de allra flesta kunder faktureras för ordinarie hemtjänst 
och trygghetslarm samma månad och att larmavgift även under tiden med 
utredningshemtjänst i de flesta fall skulle innebära ingen eller marginell skillnad på 
fakturan då de allra flesta kommer upp till sitt avgiftsutrymme oavsett.  

· Att beräkna om kostnaden för korttidsplats/växelvård enligt samma formel 
som matavgiften. 

Avgiften för korttids/växelvård är 90 kronor/dygn sedan minst 10 år och 
beräkningen är något oklar. För att få en tydlighet i hur avgiften beräknas är 
förslaget att avgiften för korttids/växelvård ska vara maxtaxan/30, vilket blir 72 
kr/dygn för år 2023. 

Det påverkar avgiften för kunder som har en kortare vistelse och inte kommer upp 
till sitt avgiftsutrymme oavsett andra insatser. De kommer att få en lägre avgift. 
Effekten för kommunen ses som försumbar. 

· Höja avgifterna vid korttidslån av hjälpmedel. 

Korttidslån innebär att personer som bor i eller utanför Enköpings kommun har 
möjlighet att mot avgift låna hjälpmedel för tillfälligt behov, till exempel vid besök i 
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kommunen eller för olika fritidsändamål. Detta har setts som en service till 
medborgare och besökare i Enköpings kommun och kostnaderna för lånet har inte 
haft avsikten att täcka den faktiska kostnaden för utlånat hjälpmedlet, utan det har 
varit till en ”skälig kostnad”. Avgifterna för korttidslån har varit desamma sedan 
2008 och både inköpskostnader och rekonditioneringskostnader för hjälpmedel har 
ökat markant. 

Priserna för motsvarande korttidslån varierar i landet. Vissa tillhandahåller lånet 
gratis i 14 dagar men har avgift för längre tids lån/hyra. Avgifter i närliggande län 
och kommuner varierar men exempelvis är avgiften för en manuell rullstol på cirka 
300-375 kronor per månad och för en mobil hygienstol cirka 250 kronor per månad. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 enligt förslag.  

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 mars 2022 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 enligt förslag.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 37 Ärendenummer VON2021/121 

Valärende till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
Till nedanstående uppdrag väljs: 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till och med 31 december 2022 

Ersättare Åsa Tinnerholm (MP)  

Efter Lasse Skoglund (MP). 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 mars 2022 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Till nedanstående uppdrag väljs: 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till och med 31 december 2022 

Ersättare Åsa Tinnerholm (MP)  

Efter Lasse Skoglund (MP) 

__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Den valda, för kännedom  
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Paragraf 38  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

Kommande satsning hos AME om kompetensförsörjning. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 22 mars 2022 att starta 
genomförande av nytt LSS-boende i Åkersberg. 

__________  



Protokoll  18 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 39  

Förvaltningen informerar  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef Agnetha Resin informerar om följande: 

· Kommande ärende till vård- och omsorgsnämnden om behov av LSS-
boende. 

· Kommentar kring händelsen hos privata hemtjänstutföraren Attendo i 
Uppsala. 

· Världsbilden - Ukraina. Åsundagården i Hummelsta är nu förberett med 69 
evakueringsplatser för att kunna ta emot ukrainska flyktingar. Kommunen 
inväntar besked från Migrationsverket när det kan bli aktuellt. 

Mikael Petterson (SD) ger en lägesrapport från två resor han gjort tillsammans med 
andra frivilliga till Warszawa.  

Tf förvaltningschef Barbara Lundgren informerar om följande: 

· Information om covidläget kommer från och med denna gång endast att 
tas upp vid behov. Verksamheterna fortsätter däremot att rapportera in 
veckovis statistik. 

· Uppföljning av internkontrollplanen 2021. Dokumentationen finns att läsa i 
läsplattan. 

· Rapport från analysdagen den 24 februari 2022 anordnad av 
kommunledningsförvaltningen (KLF). 

· Rapport från planeringsdag den 17-18 mars 2022 som var en fördjupning 
av de analysområden och slutsatser som presenterades på analysdagen. 

· Uppdaterad information om förändrad inriktning i lokalerna på 
Kryddgården. 

__________  



Protokoll  19 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 40  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) informerar från regionalt HSVO den 4 mars 2022. 

__________  



Protokoll  20 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 41  

Anmälningsärenden  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
· Förteckning enligt bilaga med beslut från förvaltningsrätten 8 - 15 februari 

2022. 
 

· Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25, paragraf 19: Avsiktsförklaring, 
Enköpings kommun, Ledningsregementet och Mälardalens högskola. 
 

· Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-08, paragraf 27: LSS-
boende i Åkersberg. 
 

· Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14, paragraf 20: Valärenden och 
avsägelser. 
 

· Tekniska nämndens beslut 2022-02-16, paragraf 4: Godkännande av 
förstudie LSS-boende Åkersberg, Åkersrovägen. 
 

· Redovisning av boendekön (dnr VON 2022/12). 

 
 

__________  



Protokoll  21 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 42  

Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 16 
mars 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
överlåtit beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstepersoner i vissa 
ärenden. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Följande delegeringsbeslut för februari 2022 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

Individärenden 
24 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
252 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
33 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 

Personalärenden 
47 anställningsavtal enligt lista. 

__________  



Protokoll  22 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 43  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Anne-Marie Lindström (NE) anmäler följande övriga frågor: 

1. Hur går det med uppdraget att utreda alternativ för leverans av matlåda till 
kund? 
- Tf förvaltningschef Barbara Lundgren svarar att utredningsuppdraget pågår men 
kan inte säga exakt när det finns ett färdigt underlag. 

2. Framför önskemål att resultatenhetscheferna inom LSS-verksamheten bjuds in 
till ett sammanträde för att presentera sina verksamheter. 
- Tf förvaltningschef Barbara Lundgren meddelar att resultatenhetschef Andreas 
Bergold deltog på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 17 november 
2021 och presenterade sin verksamhet. Kontaktpolitiker för en verksamhet är alltid 
välkommen att själv ta kontakt med ansvarig chef för en dialog. 

3. När får vi utvärderingen kring mathållningen som genomförts på Kungsgården? 
- Ordföranden förklarar att den rapporten presenterades för vård- och 
omsorgsnämnden den 17 november 2021. 

__________ 
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