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Sammanträdesdatum
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Vård- och omsorgsnämnden

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid

Teams/Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 19 maj
2021, klockan 13.30–16.05

Beslutande

Bitte Myrsell, Ordförande (M)
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S)
Lars Olsson (C)
Lasse Skoglund (MP)
Tomas Hellsberg (S)
Kim Jämsä (NE)
Lise-Lotte Gustavsson (SD)
Ritva Sunnanå-Ericson (M), tjänstgörande ersättare
Anne-Marie Lindström (NE), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Marja-Leena Tiitinen (KD)
Barbara Ciolek (SD)

Övriga deltagare

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Barbara Lundgren, administrativ chef
Maria Palm, äldreomsorgschef, paragraferna 52-55
Jenny Åhlin, nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

Rådhusgatan 8, torsdagen den 27 maj 2021

Avser paragrafer

48 - 59

Sekreterare
Jenny Åhlin
Ordförande
Bitte Myrsell
Justerande
Solweig Sundblad
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Paragraf 48

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 49

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Solweig Sundblad (S) anmäler en övrig fråga.
Anne-Marie Lindström (NE) anmäler två övriga frågor.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 50

Ärendenummer VON2020/133

Ekonomi - månadsuppföljning, T1
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delårsbokslut till och med 30 april
2021 inklusive verksamhetsuppföljning för april 2021 och lägger dem till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. Vård- och
omsorgsnämnden får en redovisning av det ekonomiska utfallet till och med 30
april 2021 och det prognostiserade resultatet för 2021.
Efter årets fyra första månader ser förvaltningens resultat positivt ut, bortsett från
den påverkan som pandemin fortsätter att ha på driftskostnaderna, inköp av
skyddsmaterial, samt personalkostnaderna. Den totala kostnaden för covid-19 för
innevarande år är så här långt -36,0 miljoner kronor. Intäkterna för 2021 påverkas
med 10,1 miljoner kronor som staten har beslutat att utbetala gällande ersättning
för covid-19 och som härrör sig till 2020. Det ger en nettoeffekt på -25,9 miljoner
kronor.
Förvaltningens prognos för 2021 inklusive kostnaderna för covid-19 hamnar på 19,1 miljoner kronor. Exklusive de kostnaderna blir resultatet +6,8 miljoner kronor
och exklusive tillskottet för sjuklönekostnaderna blir resultatet +0,4 miljoner kronor.
Med nuvarande prognos, exklusive kostnaderna för pandemin, ser förvaltningen att
inga åtgärder behöver göras för att uppnå en budget i balans. Prognosen vid
delårsbokslutet ser för året relativt god ut men en stor oro finns för kommande år.
Verksamheterna har gjort stora effektiviseringar och är nu på en nivå där ytterligare
effektiviseringar inte kan göras utan negativ effekt på kvalitén.
Vård- och omsorgsnämnden får även information om verksamhetsuppföljningen till
och med 30 april 2021 samt en beskrivning av hur många kunder som har flest
hemtjänsttimmar, de över 120 timmar per månad.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 51

Ärendenummer VON2021/20

Beslutsärende - 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 31 december 2020 och som inte
verkställts senast 31 mars 2021. 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 5 maj 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 22 beslut enligt SoL som
inte har verkställts inom tidsramen. Redovisningen visar också på tre beslut där det
är ett avbrott i verkställighet.
Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 30 beslut som inte har verkställts
inom tidsramen. 17 av dessa avser avbrott i verkställighet.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 52

Ärendenummer VON2020/106

Informationsärende - Kommunikationsplan med
anledning av utträde ur Åsundagården
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av kommunikationsplanen och lägger
den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan, efter vårdoch omsorgsnämndens beslut att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp
hyreskontraktet på Åsundagården.
I planen redovisas planerade och genomförda kommunikationsinsatser med
anledning av utträde ur Åsundagården.
Äldreomsorgschef Maria Palm lämnar information i ärendet.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av kommunikationsplanen och lägger
den till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 53

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar att hon fått samtal från anhöriga till boende på
Åsundagården.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 54

Information om närvårdsarbetet
Beskrivning av ärendet
Det finns inget nytt att rapportera vid dagens sammanträde.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

10 (16)

Protokoll

11 (16)

Sammanträdesdatum
2021-05-19
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 55

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl och controller Ingela Höij från
kommunledningskontoret inleder sammanträdet med att informera om förslag till
revidering av regler för investeringar i Enköpings kommun. Ärendet kommer att tas
upp i kommunstyrelsen i juni 2021 som ett informationsärende och målet är att
kommunfullmäktige fattar beslut i september 2021.
Vård- och omsorgsnämnden ges möjlighet till att ställa frågor.
____
Äldreomsorgschef Maria Palm informerar om mathållningen på Kungsgården. En
utvärdering kommer att ske och förvaltningen återkommer till nämnden under
hösten.
____
Vård- och omsorgsnämnden får svar på tidigare fråga om Ung omsorg.
____
Nulägesinformation om den pågående genomlysningen av
förvaltningsorganisationen. Intervjuer är genomförda och berörda ledningsgrupper
har deltagit i en workshop. Planerat inriktningsbeslut tas i augusti.
____
Ett förtydligande från tidigare information om nya parkeringsreglerna. Det är gratis
för kommunens tjänstefordon att parkera på kommunala parkeringar så länge det
finns ett giltigt parkeringstillstånd samt att parkeringsreglerna efterlevs.
____
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
(IVO) utifrån föreskriften (HSLF-FS 2017:41) samt enligt 3 kap.5 §
patientsäkerhetslagen (2010:659).
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar att MAS gjort en anmälan till IVO då en
händelse bedöms vara av den allvarlighetsgraden. Delegerad personal i en av våra

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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verksamheter har medvetet och systematiskt överlämnat läkemedel på fel tider för
att avsluta sitt arbetspass och gå hem från jobbet tidigare. Flera patienter fick
därmed sin vård och behandling av läkemedel cirka 1.5 timme för tidigt under en
längre tid.
Händelserna är att betrakta som undvikbara eftersom förseningen av vård och
behandling medvetet har orsakats av medarbetare. Hade det funnits en god
patientsäkerhetskultur med följsamhet till gällande rutiner och arbetstider så hade
händelserna inte inträffat.
Allvarlighetsgraden och risk för att vårdskada inträffat är hög utifrån att personal
fattat ett generellt beslut att tidigarelägga behandling gällande flera patienters vård
utan hänsyn till läkemedlens verkan eller patienters hälsotillstånd. Personalen har
inte förankrat besluten med legitimerad personal och därmed skulle allvarliga
incidenter kunnat inträffa. Att dessutom utöva grupptryck för att medvetet få fler i
personalen att genomföra avvikelser i läkemedelshanteringen är anmärkningsvärt
och tyder på låg patientsäkerhetskultur vilket gör händelsen än mer allvarlig. Råder
det en sådan kultur finns det en hög sannolikhet för att det sker brister även inom
andra områden.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 56

Ärendenummer VON2021/62

Hantering av utbetalning av habiliteringsersättning
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur
hanteringen av utbetalning av habiliteringsersättning för 2021 ska ske.
2. Uppdraget ska återrapporteras i vård- och omsorgsnämndens
sammanträde den 25 augusti 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har även under 2021 möjlighet att rekvirera statsbidrag hos
Socialstyrelsen för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas i syfte att
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt
LSS. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen
som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.
Under 2019 och 2020 har utbetalningen till målgruppen sett olika ut och nu föreslår
vård- och omsorgsförvaltningen att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att utreda hur hanteringen av utbetalningen för 2021 ska ske.
__________
Kopia till:
Administrativ chef

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 57

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet


Förteckning enligt bilaga med domar och beslut från rätten för perioden 15
april – 12 maj 2021



Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg
30 mars – 12- maj 2021



Länsstyrelsens beslut 2021-04-14: Enköpings kommuns redovisning av
verksamhet med personligt ombud avseende verksamhetsåret 2020
godkänns. Enköpings kommun beviljas statsbidrag på 809 060 kronor
avseende verksamhetsår 2021



Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, paragraf 59: Delegation om
föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilda angivna platser



Kommunstyrelsens beslut 2021-04-27, paragraf 88: Komplettering fullmakt
personuppgiftsbiträdesavtal



Redovisning av boendekön för april 2021, VON 2021/11.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 58

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 11
maj 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 april 2021 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
Individärenden
13 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista.
233 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista.
34 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista.
Personalärenden
33 anställningsavtal enligt lista.
Ekonomiärenden
En beslutsattest för budgetansvarig.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 59

Övriga frågor
Beskrivning av ärendet
Solweig Sundblad (S) lämnar ett önskemål till förvaltningen om att bjuda in
resultatenhetscheferna till nämndsammanträden som presenterar sina
verksamheter. Förvaltningen svarar att den planen redan finns.
____
Anne-Marie Lindström (NE) ställer en fråga i ett individärende men förvaltningen
hänvisar henne att kontakta nämndsekreteraren för vidare information.
____
Anne-Marie Lindström (NE) undrar över statusen kring upphandling av matlådor.
Förvaltningen återkommer i ärendet.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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