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Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

  
Justeringens plats och tid Onsdagen den 3 februari 2021 
  
Avser paragrafer 1 - 13 
  
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 2021-01-20 
Anslaget sätts upp 2021-02-04 
Anslaget tas ned 2021-03-26 
Sista dag att överklaga 2021-03-25 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Plats och tid Skype/Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 20 januari 

2021, klockan 13.30–16.15 
  
Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M) 

Solweig Sundblad, Vice ordförande (S), via Skype 
Lars Olsson (C), via Skype 
Inger Bertilsdotter (L), via Skype, paragraf 1-4 t o m klockan 14.30 
Lasse Skoglund (MP), via Skype 
Tomas Hellsberg (S), via Skype 
Anna-Lena Bäckvall (S), via Skype 
Kim Jämsä (NE), via Skype 
Mats Pettersson (SD), via Skype 
Susanna Gerhard (C), via Skype, tjänstgörande ersättare från kl 14.30, 
paragraf 5-13 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ritva Sunnanå-Ericson (M) 

Marja-Leena Tiitinen (KD), via Skype 
Sari Martikainen (S), via Skype 
Anne-Marie Lindström (NE), via Skype 
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Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef 
Barbara Lundgren, administrativ chef 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
Mattias Porsaeus, utvecklare, paragraf 1-3 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende 8 i föredragningslistan "Statistik över avvikelserapportering inom hälso- och 
sjukvården, sista halvåret 2020" utgår. 

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer VON2020/25 

Information om resultatet av ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?" 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och resultatet av "Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen 2020?". 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 29 december 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Socialstyrelsen genomför sedan 2013 
årligen den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?". Undersökningen riktar sig till personer som är 65 år och äldre 
som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för 
äldre. 

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram 
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Resultaten 
används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för 
utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. 

Utvecklare Mattias Porsaeus informerar om undersökningen och vård- och 
omsorgsnämnden får ta del av resultatet i två bildspel. 

Undersökningen visar att våra kunder överlag är nöjda med våra tjänster. Enköping 
når ett mycket bra resultat i jämförelse med snittet för Sverige. Vi når också bäst 
resultat av länets kommuner. De fina siffrorna behöver dock hanteras med 
försiktighet då svarsfrekvensen var låg. 

Enköpings kommun fick ett lägre resultat på två frågor jämfört med Sverige 
och/eller Uppsala län. I Enköping upplever kunderna att de besväras av ensamhet i 
en högre utsträckning och att de inte vet vart de ska vända sig om de vill framföra 
klagomål eller synpunkter på sitt boende.  

Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och resultatet av "Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen 2020?". 

__________  
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Paragraf 4 Ärendenummer VON2019/117 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för december 
2020 och ett preliminärt resultat för 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 6,5 
miljoner till. 

Vård- och omsorgsnämndens svårpåverkbara kostnader har minskat ytterligare 
och prognosticeras till -1,5 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 31 december 2020. Den totala uppskattade kostnaden som knyts till 
corona för 2020 är -7,1 miljoner kronor. Detta efter att nämnden fått ett bidrag från 
staten på 39,5 miljoner kronor. 
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Nämnden har även fått ersättning för sjukkostnader av staten med 13,0 miljoner. 

Utifrån ovanstående beskrivning så lämnar nämnden ett preliminärt resultat för 
2020 på +10,9 miljoner kronor.  

Avslutningsvis får vård- och omsorgsnämnden ta del av en tidsplan för hur den 
ekonomiska rapporteringen kommer att ske 2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för december 
2020 och ett preliminärt resultat för 2020 och lägger dessa till handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 januari 2021 
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

Efter arbetsutskottet har ärendet kompletterats med verksamhetsuppföljning för 
december 2020. 

__________  
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Paragraf 5 Ärendenummer VON2019/167 

Uppföljning vård- och omsorgsnämndens 
internkontrollplan 2020, helår 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 13 januari 2021 inkommit med en 
reviderad skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden 
beslutade vid sammanträdet den 19 december 2019 att anta internkontrollplanen 
för 2020. 

Den interna styrningen och kontrollen ska vara ett hjälpmedel och en naturlig del i 
verksamhetens vardagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Internkontroll ska ske för att minimera risker, förluster och förhindra allvarliga fel 
som hindrar verksamheten att nå uppställda mål. 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller sammanlagt sex 
kontrollpunkter som ska följas upp halvårsvis och rapporteras till vård- och 
omsorgsnämnden i augusti 2020 och januari 2021. 

Kontrollpunkterna som följts upp är: 

 Besök under 5 minuter inom hemtjänst 
 Kvittenser inom hemtjänst 
 Personalkontinuitet 
 Planering av kundbesök i LifeCare-planering inom hemtjänst 
 Produktivitet inom hemtjänst 
 Utförd tid jämfört med planerad tid inom hemtjänst 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Uppföljning och granskning av alla kontrollpunkter i internkontrollplanen är utförd 
per den 31 december 2020 utan anmärkningar. Resultat och förslag till åtgärder 
finns redovisade i bilagor som är ett utdrag från systemet Stratsys. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till 
handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 januari 2021 
och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 6 Ärendenummer VON2020/106 

Beslut i uppdraget att utreda om utträde ur lokal på 
Åsundagården 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den 

till handlingarna. 
 

2. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyreskontraktet på Åsundagården 
efter samordning med övriga aktörer i processen runt fastigheten. 

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 sammanträdet i december 2020. 

Vård- och omsorgsnämnden har under ärendets gång fått löpande information. 

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 17 december 2020 lämnade 
förvaltningen en lägesrapport om uppdraget. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 20 januari 2021 inkommit med en 
reviderad skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Åsundagården idag har 17 
lägenheter för omvårdnadsboende placerade på tre olika våningsplan och 5 platser 
(8 platser innan pandemin) för korttidsvistelse. 8 av lägenheterna är placerade i en 
loftgång utanför boendet. Parboende är möjligt då alla lägenheter är rymliga. 

I skrivelsen finns redovisat de faktorer som vägts in i den totala bedömningen, 
såsom den fysiska miljön, förutsättningarna för en god omvårdnad utifrån 
byggnadens utformning och kostnader. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens totalbedömning, utifrån de beskrivna perspektiven, är att det inte 
finns några hinder för ett utträde från fastigheten Åsundagården då det finns 
positiva effekter inom alla områden. 

Den fysiska miljön är inte optimal och det finns inte möjlighet att göra de åtgärder 
som skulle behövas för att få den miljö som personer med behov av tät tillsyn och 
närhet till personal kräver. 
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Det är inte ekonomiskt försvarbart att bedriva särskilt boende för äldre i 
fastigheten. Både fastighetens utformning samt att det endast finns 17 plus 5 
platser driver kostnader för bemanningen på Åsundagården. 

Sjukfrånvaron på Åsundagården ligger högt jämfört med snittet i förvaltningen. En 
god fysisk arbetsmiljö bidrar till en högre frisknärvaro och en god motivation. 

Med hänsyn taget till att en flytt medför besvärande omständigheter för kunderna 
ser förvaltningen att möjligheten att bedriva en god vård och omsorg förbättras 
efter en flytt till ett särskilt boende för äldre som har bättre förutsättningar än 
fastigheten Åsundagården. 

Från lokalen Åsundagården utgår hemtjänstmedarbetare som ger insatser till 
kunder i närområdet. Vid ett utträde behöver en lösning finnas för den 
arbetsgruppen och förvaltningen tittar på olika alternativ för att detta inte ska vara 
ett hinder. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den 

till handlingarna. 
 

2. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyreskontraktet på Åsundagården 
efter samordning med övriga aktörer i processen runt fastigheten. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 januari 2021 
och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2021. 

Yrkanden 
Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________  
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Paragraf 7 Ärendenummer VON2020/58 

Statistik över avvikelserapportering enligt SoL/LSS 
2020, årsrapport 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av statistik över avvikelserapporteringen 
enligt SoL och LSS för perioden 2020-01-01—2020-12-31. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 24 september 2015, paragraf 
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 vård- och 
omsorgsnämnden halvårsvis. I vård- och omsorgsförvaltningen rapporteras alla 
avvikelser i ett IT-baserat system, Flexite.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att det är 289 (319 föregående år) avvikelser som 
registrerats under 2020. Majoriteten av dessa kommer från egenregi.  

I skrivelsen finns även redovisat vilka verksamheter som registrerat avvikelser, typ 
av händelse i form av olika kategorier, samt den klassificering gällande 
allvarlighetsgrad som slutligen görs av biståndschefen för varje 
avvikelse. Klassificeringen görs med hjälp av Socialstyrelsens handbok om 
patientsäkerhet. Alla avvikelser är ännu inte klassificerade varför siffrorna inte 
stämmer. 

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 vård- och omsorgsnämnden. Under 2020 har 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 2020-01-01—2020-12-31. 

__________  
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Paragraf 8 Ärendenummer VON2020/60 

Statistik över avvikelserapportering inom hälso- och 
sjukvården, sista halvåret 2020  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår. 

__________  
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Paragraf 9 Ärendenummer VON2021/10 

Förstudie om behov av boende inom LSS 

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

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 11 januari 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt beslut i vård- och 
omsorgsnämnden den 21 februari 2019 fastställdes investeringsplanen för 2020-
2032. I ärendet beskrevs det behov av gruppbostad år 2023 som förvaltningen såg 
efter den årliga kartläggningen som biståndsenheten gör. 

I kommunens regler för investeringar och lokalförsörjning är det en förstudie som 
utgör beslutsunderlag för en investering. Kommunledningsförvaltningen äger 
processen och kostnaden för denna förstudie tas inom kommunstyrelsens 
budgetram då den förväntas överstiga 0,1 miljoner kronor. 

Förstudien för ett nytt boende inom LSS kommer enligt plan att startas under 
januari eller februari månad 2021.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka belyst det behov av 
platser på särskilda boenden inom LSS (främst gällande gruppbostad) som inte har 
varit tillgodosett. Sedan våren 2019 finns ett ramavtal gällande köp av plats i 
samverkan med andra kommuner i Mälardalen men det har inte kunnat tillgodose 
vård- och omsorgsnämndens behov. Bristen på platser har med tydlighet beskrivits 
i ärende VON2019/80 till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 25 juni 2019, 
vilket gör att förvaltningen välkomnar förstudien. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 10  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

Efter att ha läst en insändare i EP från en ledamot i vård- och omsorgsnämnden, 
konstaterar ordföranden att den information som delges vid nämndsammanträden 
gällande regional samverkan inte är tillräckligt kunskapsgörande.  

Inför dagens sammanträde har en rapport från politisk HSVO-samverkan skickats 
till alla ledamöter och ersättare, som ett komplement till förvaltningens muntliga 
information. Trots detta verkar det inte vara tillräckligt, så från och med 
februarinämnden läggs ytterligare en punkt till föredragningslistan med muntlig 
information från såväl förvaltning och politik. Förhoppningen är att det då blir lättare 
att diskutera detta viktiga samarbete. 

__________  
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Paragraf 11  

Förvaltningen informerar  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Lotta Tronêt lämnar följande information: 

Information om ett uppdrag hon fått av ordföranden i närvårdsgruppen. 
______ 

Rapportering om coronaläget i verksamheterna. 
______ 

Den detaljerade budgeten för 2021 har korrigerats i årsplanen för 2021. Det gäller 
en omfördelning inom posterna särskilt boende och korttidsboende. 
_____ 

Vård- och omsorgsförvaltningen i samverkan med socialförvaltningen står inför att 
starta upp ett samsjuklighetsboende. Personer med samsjuklighet i form av psykisk 
ohälsa och beroendeproblematik behöver vård och stöd av flera verksamheter 
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det delade ansvaret mellan hälso- 
och sjukvård och socialtjänst när det kommer till uppstarten av 
samsjuklighetsboendet är dock inte utrett och det råder en risk för att kommunen 
tar på sig hälso- och sjukvårdsansvar som åligger annan huvudman, Regionen. 
Som en direkt följd finns även en oklarhet kring vem som har det ekonomiska 
ansvaret för olika insatser av hälso- och sjukvård när gränsdragningen mellan vad 
som är regionens och kommunens ansvar inte till fullo är utrett och 
överenskommet. 

Socialstyrelsen har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en kartläggning 
av förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik. Kartläggningen publicerades i nov 2019 och lyfter fram 
ansvarsfördelning mellan huvudmän och verksamheter i vården och omsorgen för 
personer med samsjuklighet. 

Kommuners ansvar för hälso- och sjukvård omfattar särskilt boende för äldre eller 
för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska också erbjuda hälso- och 
sjukvård åt den som vistas i dagverksamhet och har utifrån Ädel-
överenskommelsen ansvar för hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i 
ordinärt boende. Kommunens hälso- och sjukvård omfattar inte sådan hälso- och 
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sjukvård som ges av läkare. Kommuner får inte ha hand om sådana uppgifter som 
landsting/region ska ha hand om. 

Gällande det kommunala ansvaret för socialtjänst så omfattar det inom 
samsjuklighet att svara för den sociala rehabilitering som kan krävas beträffande 
alkohol- och narkotikamissbrukare sedan det omedelbara behovet av sjukvård har 
tillgodosetts. Socialtjänsten har inget uttryckligt ansvar för behandling vid psykisk 
ohälsa motsvarande det ansvar som gäller vid missbruk. Ansvaret för behandling 
av psykisk ohälsa i den mån den utgör sjukdom, ligger istället på hälso- och 
sjukvården. 

Vid hem som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol, narkotika eller 
flyktiga lösningsmedel bör det enligt socialtjänstförordningen (2001:937), SoF, 
finnas tillgång till läkare med särskilda kunskaper som är lämpade för denna 
verksamhet. Det bör vid sådana hem även finnas tillgång till psykologisk expertis. 

I projektet för samsjuklighetsboendet utfördes omvärldsspaning och besök på ett 
samsjuklighetsboende i Västerås. Boendet drivs i samverkansprojekt med region 
och kommun där regionen har ansvaret för sjukvården och kommunen för 
socialtjänst. 

Socialstyrelsens kartläggning lyfter fram att tveksamheter som kan komma upp i 
fråga om ansvarsfördelningen smidigast finner sin lösning genom 
överenskommelser mellan huvudmännen. På detta sätt kan bland annat lokala 
behov och önskemål bäst tillgodoses. 

I Uppsala län finns en överenskommelsen om riskbruk, missbruk och beroende. 
Överenskommelsen ger en beskrivning av primärvården respektive 
specialistvårdens ansvar men beskriver inte konkret vilka uppgifter och ansvar som 
kommuner har för samsjuklighetsboende. 

En lokal RIM- överenskommelse finns i Uppsala län mellan regionen och Uppsala 
kommun från maj 2020. I överenskommelsen beskrivs att man har behov av att 
vidareutveckla samarbetet vid samsjuklighet.  

I Enköping finns inte en lokal överenskommelse mellan kommun och region som 
beskriver ansvar inom området samsjuklighet. 

Slutsats 
Huruvida om- och i så fall på vilket sätt en kommun får bedriva hälso- och sjukvård 
på ett samsjuklighetboende är inte utrett i projektet och därmed är 
vårdgivaransvaret otydligt. 
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Bedömningen är att vårdgivaransvaret omgående bör utredas för och genom detta 
säkra upp att samsjuklighetsboendet Enberga erbjuder en god och säker vård till 
de boende. Fram tills utredningen är klar bedrivs hälso- och sjukvården på 
Enberga utifrån primärvårdsnivå enligt kvalitetsledningssystemet. 

__________  
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Paragraf 12  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
 Förteckning enligt bilaga med domar från förvaltningsrätten för perioden 11 

december 2020 – 13 januari 2021 
 

 Regionstyrelsens beslut 2020-11-24, paragraf 236: Strategi för 
närvårdssamverkan 2021-2023 godkänns 
 

 Redovisning av boendekön 2020, VON 2020/13. 

__________  
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Paragraf 13  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 13 
januari 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 december 2020 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

19 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista, 
238 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista, 
68 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt  
24 anställningsavtal enligt lista. 

__________
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