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Paragraf 73  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 74  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

__________  
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Paragraf 75 Ärendenummer VON2020/133 

Ekonomi - T2 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delårsrapport 2021-08-31, del 1 och 2  
och verksamhetsuppföljning för augusti 2021 och lägger dem till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Tf förvaltningschef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden får en redovisning av delårsrapport till och med den 
31 augusti 2021. Delårsrapporten innehåller två delar. Del 1 omfattar 
förvaltningsberättelse, måluppfyllelse 2023, medarbetarmål samt 
internkontrollplan. Del 2 omfattar övergripande drift, volymer, ekonomiska nyckeltal 
och investeringar. 

Efter årets åtta månader ser förvaltningens resultat positivt ut, bortsett från den 
påverkan som pandemin fortsätter att ha på driftskostnaderna, inköp av 
skyddsmaterial samt personalkostnaderna. 

Prognosen för året ser 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 kvaliteten. 

Vård- och omsorgsnämnden får även information om verksamhetsuppföljning till 
och med augusti 2021 samt en föredragning om hur ett årshjul med planering och 
uppföljning ser ut på en resultatenhet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delårsrapport 2021-08-31, del 1 och 2 
och verksamhetsuppföljning för augusti 2021 och lägger dem till handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 september 
2021 utan eget ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 
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Paragraf 76 Ärendenummer VON2020/124 

Uppföljning av internkontrollplan per den 31 augusti 
2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 17 december 2020 
att anta årsplanen för 2021 där internkontrollplanen ingår. 

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 fem 
kontrollpunkter som ska följas upp i tertial 2 och 3 och rapporteras till vård- och 
omsorgsnämnden i september 2021 och januari 2022. Uppföljningen av 
internkontrollplanen görs också i delårsbokslutsrapporten del 1 per 2021-08-31. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 6 september 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att uppföljningen av fyra kontrollpunkter i 
internkontrollplanen är utförd per den 31 augusti 2021 utan anmärkningar. 
Resultaten finns att läsa i bilagorna som är ett utdrag från systemet Stratsys, samt 
en sammanfattande analys i delårsbokslutsrapporten T2 del 1 per 2021-08-31. 

De fyra kontrollpunkterna är: 

 Coronarelaterade kostnader 
 Extern personalomsättning 
 Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
 Sjukfrånvaro 

Kontrollpunkten ”Avvikelser kopplade till pandemin” kommer att följas upp i T3 på 
grund av systemmässiga begränsningar. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 september 
2021 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 77 Ärendenummer VON2021/130 

Investeringsplan 2023-2032 för vård- och 
omsorgsnämnden inklusive lokalbehovsplan 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2023-2032 som ett 
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för 
investeringar ta fram en investeringsplan för budgetperioden, 2023-2025, samt för 
de kommande åren 2026-2032. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 10 september 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärende. Av skrivelsen framgår att förvaltningen i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen tagit fram ett 
förslag till investeringsplan för perioden 2023-2032. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen ser fortsatta behov för främst gruppbostad, men 
även servicebostad. Dessvärre är det inte möjligt med en nybyggnation av 
gruppbostad förrän tidigast Q4 2023 på grund av fördröjning i processen. Behov av 
en servicebostad förväntas uppstå 2023/2024. Övriga inventarier budgeteras med 
4 miljoner kronor per år och det är till exempel kallelselarm och möbler. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2023-2032 som ett 
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 september 
2021 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2023-2032 som ett 
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess. 

__________ 
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Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 78 Ärendenummer VON2019/60 

Komplettering - Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden kompletterar beslut om fullmakt 
personuppgiftsbiträdesavtal (beslutad av vård- och omsorgsnämnden den 28 mars 
2019, paragraf 39, ärendenummer VON20219/60) så att kommunstyrelsens 
fullmakt får användas även när SKRs avtalsmall används. 

Beskrivning av ärendet 
Personuppgiftsbiträdesavtal är en särskild sorts avtal som regleras av 
dataskyddsförordningen (f d personuppgiftslagen). Ett sådant avtal måste enligt 
dataskyddsförordningen finnas, när en uppdragstagare hanterar personuppgifter 
för någon annans räkning (personuppgiftsansvarig).  

Personuppgiftsansvarig i kommunen är varje nämnd var för sig. Nämnderna kan 
ha uppdragstagare antingen ensamt eller gemensamt med flera nämnder. Det kan 
vara en upphandlad leverantör eller en app eller liknande. När uppdragstagaren 
hanterar personuppgifter är den ett personuppgiftsbiträde och då krävs 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

När det finns flera personuppgiftsansvariga nämnder gentemot samma biträde 
krävs att alla ansvariga ingår i avtalet. Ofta är det då fråga om en 
kommunövergripande tjänst eller ett system som köpts in centralt, det vill säga 
upphandlats via kommunstyrelsen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 9 september 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att i Enköpings kommun får 
kommunstyrelsen skriva på personuppgiftsbiträdesavtal för andra nämnders 
räkning om kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig tillsammans med en eller 
flera andra nämnder. Nämnderna har tidigare fattat beslut om att ställa ut en 
fullmakt till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får använda den när kommunens 
avtalsmall används. Om något annat avtal används måste kommunstyrelsen 
samråda med de andra nämnderna och få särskilt godkännande att skriva på med 
fullmakt. 

Vem som har behörighet att skriva på avtal bör framgå av nämndens reglemente 
och/eller delegationsordning. Det kan också finnas en särskild firma-teckningslista. 
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För det mesta är det den som har fattat det bakomliggande beslutet som får skriva 
på. Det kan vara i anslutning till en tilldelning i en upphandling eller en projektstart. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vid upphandlingar som berör flera nämnder, där kommunstyrelsen genom fullmakt 
kan teckna personuppgiftsbiträdesavtal, har det inträffat att leverantörer tackat nej 
till att teckna avtal med Enköpings kommun. Anledningen till detta är att Enköpings 
kommun i första ledet inte accepterar leverantörens/uppdragstagarens förslag på 
avtal och föreslår istället Enköpings kommuns eget avtal. Företaget accepterar då 
inte Enköpings kommuns avtal utan föreslår att vi enas om SKRs avtal. Utifrån 
nuvarande fullmakt har kommunstyrelsen inte rätt att fatta ett beslut som inte 
använder kommunens eget avtal. Alternativt kan Enköpings kommun bilägga 
Enköpings kommuns eget avtal i upphandlingsunderlaget, leverantören återkopplar 
då under upphandlingsprocessens att de inte godkänner Enköpings kommuns eget 
avtal och istället föreslår SKRs avtal.  

Leverantörer har till exempel återkopplat att de inte godtar Enköpings kommuns 
formuleringar om att underbiträden ska godkännas i förväg, samt att Enköpings 
kommun skarpare formulering om ansvar. SKRs avtal identifierar att underbiträden 
ska följa samma regler som biträdet, och vi kan säga upp avtalet om detta inte 
följs, vi får också information om nya biträden. Dock godkänner vi inte 
underbiträden innan. Gällande ansvarsdelen så är den inte lika skarpt formulerade 
men följer det som SKR rekommenderar är rimligt. 

SKR publicerade en ny version av SKRs avtal den 2 januari 2020. Syftet är att det 
avtalet ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att 
använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande 
part. 

Genom att tillämpa SKRs avtalsmall ökar således kommunens möjligheter till att få 
attraktiva leverantörer. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att detta sker 
utan att någon påtaglig större risk läggs på kommunen.  

Utifrån detta rekommenderar vård- och omsorgsförvaltningen att fullmakten 
kompletteras så att kommunstyrelsen även tillåts använda SKRs avtalsmall. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden kompletterar beslut om fullmakt 
personuppgiftsbiträdesavtal (beslutad av vård- och omsorgsnämnden den 28 mars 
2019, paragraf 39, ärendenummer VON20219/60) så att kommunstyrelsens 
fullmakt får användas även när SKRs avtalsmall används. 
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Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 september 
2021 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden kompletterar beslut om fullmakt 
personuppgiftsbiträdesavtal (beslutad av vård- och omsorgsnämnden den 28 mars 
2019, paragraf 39, ärendenummer VON20219/60) så att kommunstyrelsens 
fullmakt får användas även när SKRs avtalsmall används. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 79 Ärendenummer VON2021/113 

Nämndremiss mötes- och resepolicy 

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 mötes- och resepolicy i Enköpings 
kommun, ärendenummer KS2021/306. Remisstiden är till den 15 oktober.  

Kommunens tidigare resepolicy är från 2014, det har skett förändringar i omvärlden 
och i hur kommunen har möten som gjort den nuvarande resepolicyn omodern. 
Förslaget har varit upp i KDL – kommundirektörens ledningsgrupp – för diskussion 
och synpunkter innan den officiella remissrundan. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 23 augusti 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen ställer sig positiv till att 
en gemensam mötes- och resepolicy tas fram men vissa justeringar i 
remissförslaget behöver göras innan det godkänns. 

Policyn beskriver bland annat att alla anställda eller förtroendevalda ska göra 
välplanerade och genomtänkta tjänsteresor för att bidra till att minska 
transportkostnaden och effektivisera arbetstiden och att eventuellt färdmedel ska 
väljas utifrån en angiven prioriteringsordning och att egen bil ska undvikas. 

För vård- och omsorgsförvaltningen kommer det inte att ge de ovan nämnda 
effekterna med anledning av att verksamheterna ligger utspridda runt om i 
kommunen, både i tät- och kransort. Om cykel- eller bilpool ska användas kommer 
det att ge omvänd effekt för vissa funktioner, exempelvis i form av betydligt längre 
arbetsdagar. Chefer ska naturligtvis föregå med gott exempel i alla 
arbetsrelaterade situationer men bedömningen är att det i detta fall försvagar 
chefernas mandat och förtroende om cheferna med en regelbundenhet behöver 
göra avsteg från prioriteringsordningen. 

Medarbetare som bor och arbetar på landsbygden kan behöva åka in till tätorten 
på en utbildning, som inte går att ha digitalt, och det är dåligt med kollektivtrafik i 
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området. Då behöver medarbetaren ta egen bil, och det är ok enligt nämnd 
prioriteringsordning, men då behöver avsteget dokumenteras och det skapar mer 
administration inom förvaltningen. 

Vidare skriver policyn att gå eller cykla till möten ger en bättre hälsa och kan ses 
som friskvård. Enköpings kommun ska inte som arbetsgivare ha åsikter om och när 
medarbetarna väljer att träna. Kommunen kan inte heller tvinga medarbetare att 
använda cykelhjälm vid resor på cykel under arbetstid utan kommunen bör 
rekommendera de att använda hjälm.  

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 14 september 
2021 och lämnat förslag till beslut. 

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

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

Lars Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 80 Ärendenummer VON2021/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 

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 och Lagen om stöd och service. 
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 2021och som inte 
verkställts senast 30 juni 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 3 september 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 28 beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts inom tidsramen. Redovisningen 
visar också på två beslut som avser avbrott i verkställighet, dessa avser 
boendestöd och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 43 beslut som inte har verkställts 
inom tidsramen. 24 av dessa avser avbrott i verkställighet.  
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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  
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Paragraf 81 Ärendenummer VON2021/22 

Statistik över avvikelserapportering enligt SoL/LSS 
2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av statistik över avvikelserapporteringen 
enligt SoL och LSS för perioden 2021-01-01—2021-06-30. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde den 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 den 8 september 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det är 140 (101 föregående år) 
avvikelser som registrerats under de första 6 månaderna. 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. De flesta av de händelser som bedömts vara av betydlig konsekvens har 
avsett samverkansproblematik som lett till att kund av olika skäl inte fått den vård 
eller omsorg som den ansetts vara i behov av. 

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 
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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. 

Alla verksamheter har kunskap om den skyldighet de har och om hur 
rapporteringen skall 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. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av statistik över avvikelserapporteringen 
enligt SoL och LSS för perioden 2021-01-01—2021-06-30. 

__________  
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Paragraf 82 Ärendenummer VON2019/54 

Komplettering av kontaktpolitiker till vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 

Beslut 
Kontaktpolitikerlistan daterad den 7 september 2021 kompletteras enligt 
föreliggande förslag och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 21 februari 2019, paragraf 20, att 
fastställa kontaktpolitikerlista för mandatperioden 2019-2022.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 28 mars 2019, paragraf 40 att 
komplettera kontaktpolitikerlistan. 

Kontaktpolitikerlistan behöver nu kompletteras med anledning av att ledamöter och 
ersättare har begärt avsägelse och nya har valts in i vård- och omsorgsnämnden.  

Då det vid dagens sammanträde inte är klart med ledamot för (SD) finns det 
anledning att återkomma med ytterligare komplettering vid nästa sammanträde. 

Vid dagens sammanträde föreslås följande kontaktpolitiker till verksamheterna: 

Björn Hellström (L) - Björkbacken 

Susanna Gerhard (C) - Stadsgården 

Vakant (SD) - Åkersbergsvägen 3  

Vakant (SD) - Björkbacken 

Björn Hellström (L) - Hemtjänst centrum  

Sari Martikainen (S) - Hemtjänst centrum 

Sari Martikainen (S) - Personlig assistans/LSS-boende 

Solweig Sundblad (S) anmälde vid sammanträdet den 25 augusti en övrig fråga. 
Frågan gällde kontaktpolitikeruppdraget. Ärendet skulle diskuteras på dagens 
sammanträde, men förvaltningen ber att få återkomma vid senare tillfälle när nya 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten fastställts. 
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Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Kontaktpolitikerlistan daterad den 7 september 2021 kompletteras enligt 
föreliggande förslag och fastställs. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 september 
2021 utan eget ställningstagande. 

__________  
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Paragraf 83  Ärendenummer VON2021/119,  
 VON2021/120, VON2021/122,  
VON2021/123 

Anmälan till IVO enligt lex Maria 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot informationen och lägger 
anmälningarna 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). 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) AnnaKarin Bye lämnar information i 
ärendet. Vård- och omsorgsförvaltningen har den 26 juli, 28 juli, 8 augusti och 10 
september 2021 inkommit med skrivelser i ärendet.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Alla fyra händelser 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 
anmälningarna till IVO enligt lex Maria till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 84  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar från senaste sammanträdet med kommunala 
pensionärsrådet. En fråga som då kom upp var den kommande omdisponeringen 
av lokalerna på Kryddgården och Ljunggården. 

Ordföranden har träffat anhöriga till personer som deltar i dagverksamheten på 
Sandgatan 1. Alla är väldigt positiva till flytten dit. 

__________  
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Paragraf 85  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) informerar från senaste närvårdsmötet. 

__________  
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Paragraf 86  

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Resultatenhetschef Ann-Charlotte (Lotta) Wolgers inleder sammanträdet med att 
informera om verksamheten Hemtjänst centrum. 

____ 

MAS AnnaKarin Bye svarar på tidigare fråga från nämnden hur de allvarliga 
händelserna är fördelade i avvikelseredovisningen. Redovisningen visar att grad 3 
är 47 stycken och grad 4 är två stycken. 

____ 

Tf förvaltningschef Barbara Lundgren informerar om följande:  

 Omdisponering av lokalerna på Kryddgården och Ljunggården. 
 Brukarundersökningen inom LSS är nu igång. 
 Nytt stort bostadsanpassningsärende. 
 Nettokostnadsavvikelse för 2020 har kommit. 
 Kommundirektören och förvaltningschefen har genomfört fyra digitala 

informationsmöten kring bildandet av ny förvaltning. 

__________  
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Paragraf 87  

Anmälningsärenden 

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

19 augusti – 14 september 2021. 
 

 Redovisning av boendekön augusti 2021, VON 2021/11. 

__________  
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Paragraf 88  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 14 
september 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 augusti 2021 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

Individärenden 

33 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
226 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
11 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 

Personalärenden 

14 anställningsavtal enligt lista. 

Ekonomiärenden 

En beslutsattest för budgetansvarig. 

__________
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