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Sammanträdesdatum
2021-03-17
Vård- och omsorgsnämnden

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid

Teams/konferenslokal Sydney, Rådhusgatan 8, onsdagen den 17 mars
2021, klockan 13.30–16.15

Beslutande

Bitte Myrsell, Ordförande (M)
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S)
Lars Olsson (C)
Inger Bertilsdotter (L)
Lasse Skoglund (MP)
Tomas Hellsberg (S)
Anna-Lena Bäckvall (S)
Kim Jämsä (NE)
Lise-Lotte Gustavsson (SD), paragraferna 27-34, klockan 15.55

Ej tjänstgörande ersättare

Ritva Sunnanå-Ericson (M)
Marja-Leena Tiitinen (KD)
Sari Martikainen (S)
Anne-Marie Lindström (NE)
Barbara Ciolek (SD)

Justeringens plats och tid

Fredagen den 26 mars 2021

Avser paragrafer

27 - 37

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
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2021-03-17
2021-03-29
2021-04-20
2021-04-19

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

Justerarnas signaturer

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Barbara Lundgren, administrativ chef
Jenny Åhlin, nämndsekreterare
Mattias Alsiö, närvårdsstrateg/utvecklare, paragraferna 27-29
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Paragraf 27

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 28

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 29

Information om närvårdsarbetet
Beskrivning av ärendet
Närvårdsstrateg Mattias Alsiö informerar om närvårdssamverkan - effektiv och nära
vård.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 30

Ärendenummer VON2020/133

Ekonomi - måndagsuppföljning 2021
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för februari
2021 och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. Vård- och
omsorgsnämnden får en redovisning om det prognosticerade resultatet för 2021,
antal årsarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen över tid; både totalt och per
verksamhetsområde.
Vård- och omsorgsnämnden får även en information om hur verksamheternas
kostnadsbehov ser ut för kommande år.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för februari
2021 och lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 mars 2021
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för februari
2021 och lägger den till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 31

Ärendenummer VON2021/31

Kundavgifter 2022
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden
2022 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med
eventuella förändrade kundavgifter ska ske. I rutinen framgår att frågan om
eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen och nämnden. När det
sedan finns ett förslag ska det presenteras för kommunala tillgänglighetsrådet och
kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i vård- och
omsorgsnämnden. Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 17 februari 2021,
paragraf 20, att överlämna ärendet på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet
och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i vård- och
omsorgsnämnden. Remisstiden pågår till den 8 mars 2021.
PRO föreningarna i kommunala pensionärsrådet (KPR) har den 8 mars 2021
lämnat remissvar. De uppskattar att nämnden inte avser att höja kostnaderna för
den som har behov av tjänster och/eller hjälpmedel. Många pensionärer, särskilt
kvinnliga, har låga pensioner och kostnaden för hjälp kan bli tung.
Funktionsrätt i Enköping har genom kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) den 8
mars 2021 lämnat remissvar där de skriver att de uppskattar att nämnden inte
avser att höja kostnaderna för den som har behov av tjänster och/eller hjälpmedel.
De har inget att erinra mot förslaget.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
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.

Justerarnas signaturer
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Inför taxor och avgifter för 2020 gjorde förvaltningen på uppdrag av vård- och
omsorgsnämnden en grundligare genomlysning av avgifterna. Det resulterade i
oförändrade avgifter för 2020.
I arbetet med taxor och avgifter för 2021 gjordes endast ett antal mindre
förändringar knutna till journalsystemets funktionalitet.
Förvaltningens förslag är att taxor och avgifter för 2022 är oförändrade, det vill
säga på samma nivå som 2021-års taxor och avgifter.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden
2022 enligt förslag.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 mars 2021
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden
2022 enligt förslag.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 32

Ärendenummer VON2021/58

Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden
2021
Beslut
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för
vård- och omsorgsnämnden
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för vård- och
omsorgsnämnden då hon avslutat sin anställning i Enköpings kommun.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som reglerar all hantering av
personuppgifter inom företag, föreningar, organisationer, myndigheter och
privatpersoner i vissa fall. Den ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga
myndigheter måste utse ett dataskyddsombud.
Personuppgiftsansvarig myndighet är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och
ibland flera nämnder tillsammans.
Vård- och omsorgsnämnden behöver utse ett nytt dataskyddsombud då det
tidigare dataskyddsombudet avslutat sin anställning i Enköpings kommun.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Sedan maj 2018 reglerar dataskyddsförordningen skyddet av personuppgifter. Det
är den personuppgiftsbehandlande myndigheten som är personuppgiftsansvarig
och därmed skyldig att utse ett dataskyddsombud.
Lagstiftningen kräver att ombudet ska ha särskild kompetens gällande regelverket
kring dataskyddslagstiftningen.
Kommunledningsförvaltningen har erbjudit samtliga förvaltningar möjlighet att utse
en särskild person till dataskyddsombud för respektive förvaltning. Fördelen är att
denne kan samordna och bevaka hela kommunens dataskyddsarbete.
Ombudet ska, utöver att inneha särskild kunskap kring dataskyddslagstiftningen,
kunna ge råd och stöd i strategiska beslutsprocesser åt förvaltningarna. Ombudet
ska även övervaka konsekvensbedömningar och incidentrapporteringar. Det är
viktigt att ombudet är avskilt från att direkt leda eller fatta beslut i verksamheterna.

Justerarnas signaturer
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Enligt dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet skyldigt att rapportera till
tillsynsmyndighet i de fall personuppgiftsansvarig inte vidtagit åtgärder ombudet
föreslagit i syfte att uppfylla lagkraven gällande hantering av personuppgifter.
Föreslagen som dataskyddsombud är Maria Nilsson, anställd på
kommunledningsförvaltningen där hon arbetar som informationssäkerhetsstrateg.
Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande dataskyddsombud
Julia Björkenö.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för
vård- och omsorgsnämnden
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för vård- och
omsorgsnämnden då hon avslutat sin anställning i Enköpings kommun.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 mars 2021
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för
vård- och omsorgsnämnden
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för vård- och
omsorgsnämnden då hon avslutat sin anställning i Enköpings kommun.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 33

Ärendenummer VON2021/20

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
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 september 2020 och som inte
verkställts senast 31 december 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 1 mars 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att det är 24 beslut enligt SoL som inte har
verkställts. 16 av dessa beslut avser särskilt boende. Det är enbart 4 av dessa
personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Samtliga personer har nu
fått minst ett erbjudande om boende. Redovisningen visar också på 3 beslut där
det är ett avbrott i verksamhet. I redovisningen är det 5 beslut som avser
växelvård. Endast 2 av dessa personer har inte fått ett erbjudande inom
tidsramen.
Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 35 beslut som inte har verkställts.
17 av dessa avser avbrott i verkställighet.

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

Justerarnas signaturer
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Paragraf 34

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden uppmanar alla i vård- och omsorgsnämnden att värna om nämnden i
det budgetarbete som pågår i kommunen.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 35

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om följande:


Uppdaterad rapport med anledning av corona i verksamheterna.



Förvaltningen har tagit fram ett förslag på hur uppföljning av årsplanen
sker. Förslaget kommer att skickas ut inför nästa sammanträde.



Information om en anmälan till IVO.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 36

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet


Förteckning enligt bilaga med domar och beslut från rätten för perioden 16
februari - 10 mars 2021.



Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg
11 februari – 10 mars 2021.



Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-15, paragraf 35: Valärenden.



Redovisning av boendekön februari 2021, VON 2021/11.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 37

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 10
mars 2021 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 februari 2021 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
Individärenden
17 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista.
234 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista.
38 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista.
Personalärenden
42 anställningsavtal enligt lista.
Ekonomiärenden
En beslutsattest för budgetansvarig.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

