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Paragraf 74  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 75  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs med tillägg av fyra övriga frågor från 
Kim Jämsä (NE), Solweig Sundblad (S) och Britta Dalved (V) som besvaras under 
paragraf 91. 

__________  
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Paragraf 76 Ärendenummer VON2021/171 

Rapport om brukarundersökningen "Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen 2021" 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013, med undantag för 2021, den 
nationella undersökningen " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". 
Undersökningen riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende 
med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre så kallat säbo. 

Utvecklare Mattias Porsaeus presenterar resultatet både på nationell-, läns- och 
kommunnivå och vård- och omsorgsnämnden för en diskussion i ärendet. 

__________  
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Paragraf 77 Ärendenummer VON2021/118 

Remiss av SOU 2022:22- Vägen till ökad tillgänglighet - 
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun instämmer i utredningens 
bedömningar och förslag på åtgärder för att uppnå ökad tillgänglighet och 
delaktighet till hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider.   

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter på slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22). 

Remissvar ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 30 september 
2022. 

För att avveckla den väntetid som finns till planerad vård och göra vården mer 
tillgänglig har det genom åren genomförts ekonomiska satsningar, särskilda 
överenskommelser och lagändringar. Trots detta uppnås inte den lagstadgade 
vårdgarantin, utan ses mer som en målsättning att sträva mot. Detta riskerar att 
medföra ytterligare ökning av väntetider till planerad vård, samt att förtroende hos 
befolkningen minskar. En del av det långsiktiga arbetet för att uppnå ökad 
tillgänglighet och delaktighet är den en omställning till God och nära vård som 
pågår i hela Sverige.   

Detta slutbetänkande, Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22) innehåller bedömningar och förslag på utökad 
vårdgaranti, stöd i regionernas och kommunernas arbete med utveckling av God 
och nära vård med fokus på primärvården, stöd i genomförande av regionala 
handlingsplaner, bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas 
psykiska hälsa samt förslag på ökad patient delaktighet. Utredningen ger förslag 
om ändring i Patientlagen (2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
samt förslag till förordning om ändring i Hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80).  

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 26 augusti 2022 inkommit med skrivelse i 
ärendet. I skrivelsen redovisas utredningens bedömningar och förslag i korthet. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen instämmer i de bedömningar och förslag som presenteras i 
utredningen. Enköpings kommun arbetar tillsammans med regionen och länets alla 
kommuner i omställningen av Effektiv och Nära vård, som är en del i arbetet för att 
uppnå en ökad tillgänglighet och delaktighet. Ett långsiktigt arbete som 
genomsyras av samsyn och samverkan. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun instämmer i utredningens 
bedömningar och förslag på åtgärder för att uppnå ökad tillgänglighet och 
delaktighet till hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider.   

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 6 september 
2022 och överlämnat det utan eget ställningstagande. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Socialdepartementet  
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Paragraf 78 Ärendenummer VON2021/163 

Ekonomi - delårsrapport 2 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-
09-12, och översänder den till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport augusti 2022 sammanfattar året till och med augusti i vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

I spåren av en tuff tid med pandemin var det en utmattad organisation som gick in i 
år 2022 och som fortsatt under året haft besvärliga perioder med större och mindre 
smittspridningar att hantera. 

Det är en betydande utmaning att säkerställa återhämtning för medarbetarna inom 
förvaltningens kärnverksamheter men också att bibehålla deras engagemang och 
motivation. 

Det är en tid där förvaltningen också möter stora utmaningar i att rekrytera 
medarbetare, baspersonal likväl som hälso- och sjukvårdsmedarbetare. I 
kombination med att rekrytera kompetenta medarbetare ökar också komplexiteten 
för den verksamhet som ska bedrivas med svårt sjuka kunder. 

För att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt dagliga arbete fortsätter arbetet med att 
tillsätta ytterligare ett antal enhetschefer för att säkerställa ett hållbart ledarskap 
övertid, med färre medarbetare per chef. 

Prognosen för 2022 bedöms i nuläget att landa på -27,0 miljoner kronor. Det beror 
bland annat på kostsamma enskilda ärenden inom flera av förvaltningens 
verksamheter men också efterdyningarna av pandemin med fortsatta kostnader för 
skyddsmaterial. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sammanträdet den 30 augusti 2022 att 
kommunfullmäktige beslutar om ett tillskott på 24 miljoner kronor till vård- och 
omsorgsnämnden för att täcka det underskott som rapporterades i delårsrapporten 
i april. Om kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet så reduceras 
nämndens underskott och hamnar därmed på -3 miljoner kronor efter augusti 
månad 2022. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-
09-12, och översänder den till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 6 september 
2022 och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 79 Ärendenummer VON2022/88 

Remiss av revisionsrapport - Granskning av det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

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 kommunstyrelsen 
gällande PwC’s revisionsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet mot 
mutor och korruption” i Enköpings kommun, ärendenummer KS2022/142. 
Remisstiden är till den 21 september 2022. 

En granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens 
övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption har genomförts. 
Utifrån denna granskning har nämnderna fått följande rekommendationer: 

· Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den 
interna kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika. 

· Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption 
till tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid 
arbetsplatsträffar och workshops. Viktigt att dessa utbildningar medför en 
medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar 
förståelsen för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom 
området. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 8 juli 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen anser att en förutsättning för att 
kunna jobba förebyggande mot mutor och korruption är att det tas fram ett 
kommungemensamt utbildnings- och informationsmaterial som kan användas både 
för tjänstepersoner och förtroendevalda politiker. 

Ett kommungemensamt arbete med utveckling av interkontrollplanen har nyligen 
påbörjats och därför föreslår förvaltningen att kommunledningsförvaltningen 
beaktar eventuella risker som berör samtliga nämnder och tar med det i den 
gemensamma planen. I kombination med det ser även respektive förvaltning över 
nämndspecifika risker och tar med det i den interna kontrollplanen. 
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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 6 september 
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 80 Ärendenummer VON2022/89 

Remiss - Föreskrifter och riktlinjer för hantering av 
arkiv i Enköpings kommun 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Det finns ett behov av att ersätta det befintliga arkivreglementet från 1995 med 
arkivföreskrifter och riktlinjer. Detta för att uppnå ändamålsenligt och effektiv 
styrning av arkivhanteringen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 12 april 2022 att remittera 
förslag till föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun till 
samtliga nämnder. Remissvar ska ha inkommit senast den 30 september 2022. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 25 augusti 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen är 
positiv till att en översyn av tidigare arkivreglemente för arkivvård genomförs, för att 
få en effektiv arkivhantering och tydliggöra ansvarsförhållandena inom 
arkivområdet. 

Ett kommunövergripande nätverk för informationshantering startade under våren 
2022. Begreppet informationshantering omfattar arkiv, registrering, dataskydd och 
informationssäkerhet. Det är arkivarien, juristen, e-arkivarien och 
informationsäkerhetsstrategen som driver nätverket. I nätverket ingår 
nyckelpersoner från alla förvaltningar. Syftet med nätverket är bland annat att lära 
av varandra och samordna likartade frågor i förvaltningarna, där arkivfrågor är ett 
viktigt område. Vård- och omsorgsförvaltningen ser nätverket som väldigt 
värdefullt. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nästa steg i det pågående 
utvecklingsarbetet inom arkivområdet som är framtagande av rekommendationer 
och uppdatering av arkivmyndighetens rådgivning påskyndas, då behovet i 
verksamheterna är stort. 

I övrigt har vård- och omsorgsförvaltningen inga synpunkter på förslaget. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 6 september 
2022 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 81 Ärendenummer VON2019/54 

Komplettering av kontaktpolitiker till vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 

Beslut 
Kontaktpolitikerlistan daterad den 12 augusti 2022 kompletteras enligt föreliggande 
förslag och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 april 2022, paragraf 49, att fastställa 
kontaktpolitikerlista för mandatperioden 2019-2022. 

Kontaktpolitikerlistan behöver nu ytterligare kompletteras enligt följande förslag: 

Monica Hallgren (C) istället för Susanna Gerhard (C) - Stadsgården.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Kontaktpolitikerlistan daterad den 12 augusti 2022 kompletteras enligt föreliggande 
förslag och fastställs. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 6 september 
2022 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Kontaktpolitikerlistan daterad den 12 augusti 2022 kompletteras enligt föreliggande 
förslag och fastställs. 

__________ 
 
Kopia till: 
Den förtroendevalda, 
Ansvarig resultatenhetschef  
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Paragraf 82  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar från sitt besök på Sandgatan 1. Hon hälsar att nämnden är 
välkomna att besöka verksamheten efter klockan 15.00. 

Ordföranden föreslår att förvaltningen bjuder in socialpsykiatrin för en presentation 
av sin verksamhet på nämnden den 26 oktober. 

__________  
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Paragraf 83  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) informerar från HSVO den 6 september 2022. 

__________  
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Paragraf 84  

Förvaltningen informerar  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen informerar om följande: 

Ledningsgruppen har bokat in deltagande på socialchefsdagarna den 28-30 
september i Göteborg. Temat för konferensen är ”Lust att leda, makt att påverka, 
mod att förändra”. Ledningsgruppen kommer att arbeta med olika uppdrag knutna 
till den egna verksamheten på resan dit och hem. 

Den 20 september börjar nya förvaltningschefen för socialförvaltningen, vilket 
innebär att Lotta Tronêt som under en längre tid haft dubbla uppdrag nu återgår till 
sin ordinarie tjänst som förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen. 

Förvaltningen är i behov av ett omvårdnadsboende och ett eller två LSS-boenden. 
Planeringen kring det pågår. 

__________  
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Paragraf 85 Ärendenummer VON2022/77 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2022-06-30 

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 31 mars 2022 och som inte 
verkställts senast 30 juni 2022. 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 7 september 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av ärendet framgår att redovisningen avser 27 beslut enligt 
SoL och 36 beslut enligt LSS som inte verkställts inom tidsramen. I skrivelsen 
redovisas även de beslut som avser avbrott. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 86 Ärendenummer VON2022/98 

Anmälan till IVO enligt lex Maria  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot informationen och lägger anmälan till 
IVO enligt lex Maria till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
En utredning och en anmälan ska göras om en allvarlig vårdskada inträffar eller om 
risk uppstår för allvarlig vårdskada, lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg 
utifrån föreskriften (HSLF-FS 2017:41) samt enligt 3 kap 5 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659). 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 27 juni 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att delegerad personal gav läkemedel till en 
demenssjuk person på äldreboendet Björkbacken men signerade inte given dos. 
En annan personal gav sedan läkemedel till samma person men följde inte rutinen 
att göra identitetskontroll varpå personen felaktigt fick en annan persons 
läkemedel. Personen tillstånd försämrades med sänkt medvetandegrad och fördes 
till sjukhus där personen sedan vårdades under ett par dagar.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Händelsen bedöms som en allvarlig avvikelse med risk för allvarlig vårdskada. 
Händelsen hade kunnat undvikas om gällande rutiner följts och förutsättningar 
funnits för att utföra läkemedelshanteringen under trygga förhållanden. Nu 
orsakades händelsen av att delegerad personal inte följde gällande rutin om att 
göra nödvändiga kontroller inför att läkemedlet gavs till patienten. 

Händelsen bedöms vara av den allvarlighetsgraden att anmälan om lex Maria ska 
göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot informationen och lägger anmälan till 
IVO enligt lex Maria till handlingarna.  

__________  
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Paragraf 87 Ärendenummer VON2022/1 

Statistik över avvikelserapportering enligt SoL/LSS 
2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av statistik över avvikelserapporteringen 
enligt SoL och LSS för perioden 2022-01-01—2022-06-30.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2015-09-24 § 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 har den 12 augusti 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det är 86 avvikelser som registrerats 
under de första 6 månaderna. Majoriteten av dessa kommer från egenregi. 
Motsvarande period föregående år var det 140 avvikelser registrerade. 

I skrivelsen finns även redovisat vilka verksamheter som registrerat avvikelser, typ 
av händelse i form av olika kategorier samt klassificering gällande 
allvarlighetsgrad. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Det är svårt att dra några slutsatser över siffrorna. Man kan inte säga att få 
rapporter tyder på en bra verksamhet, det kan lika gärna vara så att de 
verksamheter som redovisar många avvikelser är de som har en bra verksamhet. 
Många registreringar skulle kunna tyda på att man arbetar med att uppmärksamma 
problem och att ständigt arbeta med förbättringar. 
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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. 

Privata utförare registrerar eventuella Lex Sarah-anmälningar direkt till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dessa ska enligt rutinen också 
tillkännages nämnden. Under 2022 har hittills inga sådana anmälningar kommit till 
förvaltningens kännedom 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av statistik över avvikelserapporteringen 
enligt SoL och LSS för perioden 2022-01-01—2022-06-30.  

__________  
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Paragraf 88 Ärendenummer VON2022/132 

Redovisning av avvikelser inom hälso- och sjukvården 
2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisning av avvikelser inom hälso- 
sjukvården för perioden 1 jan till 31 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2015-09-24 von § 154 antagit 
riktlinjer avseende avvikelsehantering inom vård- och omsorgsförvaltningens 
ansvarsområde. Dessa riktlinjer har antagits mot bakgrund av den skyldighet som 
finns föreskriven i lagar och förordningar, Patientsäkerhetslagen främst kap 3 § 1-
3. I riktlinjerna framgår också att förvaltningen skall presentera statistik till 
nämnden. Anmälningsskyldigheten syftar till att främja säkerheten i vården, så att 
så få som möjligt ska drabbas av vårdskador. Personal har till exempel skyldighet 
att anmäla vårdskador och riskförhållanden.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 1 september 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. I skrivelsen redovisas inrapporterade avvikelser inom hälso- 
och sjukvården för perioden 2022-01-01 till 2022-06-30. Statistiken är hämtad från 
förvaltningens avvikelsehanteringssystem.  

Totalt har 1057 avvikelserapporter inom hälso- och sjukvården hanterats under 
perioden. Föregående period var det 1052 till antalet. Dessa delas in i 4 kategorier 
och har även efter utredning klassificerat inom vilken allvarlighetsgrad avvikelsen 
bedöms vara i en skala från 0-4. De fyra kategoriernas antal redovisas och jämförs 
med samma period föregående period: 

Läkemedelshantering: 368 rapporter (355) 
Fallhändelser: 549 rapporter (543) 
Bristande specifik omvårdnad: 30 rapporter (34) 
Annat HSL: 110 rapporter (120) 

För det totala antalet rapporter bedöms allvarlighetsgrad från 0-4: 
39 (44) rapporter är av allvarlighetsgrad 3, 
1 (4) rapporter är av allvarlighetsgrad 4. 
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Utav dessa så har ett ärende anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och  
omsorg (IVO). 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Slutsatsen är att totalt antal avvikelser samt antalet per kategori är i stort sett 
oförändrat jämfört med föregående period.  

Av de avvikelser som kategoriseras som allvarlighetsgrad 3-4 så utreds de flesta i 
fördjupad analys i samverkan med MAS, MAR eller utvecklare.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisning av avvikelser inom hälso- 
sjukvården för perioden 1 jan till 31 juni 2022. 

__________  
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Paragraf 89  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
· Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen från vård och 

omsorg 20 maj – 11 augusti 2022. 
 

· Förteckning enligt bilaga med domar från Förvaltningsrätten i Uppsala 29 
april – 18 juli 2022. 
 

· Socialstyrelsens beslut 2002-06-13: Enköpings kommun beviljas 5 365 870 
kronor i statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden under 
perioden 2020-2021. 
 

· Socialstyrelsens beslut 2002-06-13: Enköpings kommun beviljas inte 
statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen 
timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. 
 

· Kommunstyrelsens beslut 2022-05-24, paragraf 143: Beslut om 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023, dnr VON2022/10. 
 

· Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, paragraf 93: Översyn politisk 
organisation, dnr VON2022/10. 
 

· Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, paragraf 100: Riktlinjer för att 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda, dnr 
VON2022/10. 
 

· Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, paragraf 101: 
Reservkraftsinriktning för Enköpings kommun, dnr VON2022/10. 
 

· Kommunfullmäktiges beslut, paragraf 102: Trygghets- och säkerhetspolicy, 
dnr VON2022/10. 
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· Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, paragraf 107: Beslut om 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023, dnr VON 2022/10. 
 

· Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, paragraf 108: Valärenden och 
avsägelser, dnr VON 2022/10. 
 

· Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-13, paragraf 123: Revidering av 
tidsplanen för styrning och uppföljning 2022, dnr VON 2022/10. 
 

· Redovisning av boendekön, dnr VON 2022/12. 

__________  
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Paragraf 90  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 6 
september 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 juni 2022 redovisas till vård- och omsorgsnämnden: 

Individärenden 

11 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
312 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
51 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 
 
Personalärenden 

43 anställningsavtal enligt lista. 

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

Individärenden 

42 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
215 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
34 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 
 
Personalärenden 

19 anställningsavtal enligt lista. 

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

Individärenden 
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26 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
202 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
19 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 
 
Personalärenden 

32 anställningsavtal enligt lista. 

__________  
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Paragraf 91  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Kim Jämsä (NE) vill gärna se att förvaltningen och nämnden tillsammans startar ett 
arbete kring rekrytering och hur vi som kommun kan bli en attraktiv arbetsgivare. 

Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar att rekrytering är ett fokusområde för 
ledningsgruppen, där även kommunal har visat intresse att delta i arbetet. Efter 
diskussion i frågan kommer förvaltningen och nämnden fram till att även bjuda in 
nämnden i arbetet. Det blir en öppen inbjudan där man anmäler sitt intresse. 

___ 

Solweig Sundblad (S) ställer en fråga om huset på Slalomvägen är aktuellt för oss. 
Förvaltningen svarar att det inte är aktuellt. 

Solweig Sundblad (S) ställer en fråga om vem som står för hyran av Badhusgatan 
3. Förvaltningen svarar att det UAN. 

___ 

Britta Dalved (V) har fått ett mejl med frågor om att ett åkeri planerar att starta 
verksamhet nära Tallgårdens omvårdnadsboende. Förvaltningen ber att få 
återkomma i frågan. 

__________ 
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