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Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 8, måndagen den 21 november 2022 
  
Avser paragrafer 104 - 117 
  
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 2022-11-16 
Anslaget sätts upp 2022-11-23 
Anslaget tas ned 2022-12-15 
Sista dag att överklaga 2022-12-14 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Plats och tid Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 16 november 

2022, klockan 13.30–16.30 
  
Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M) 

Solweig Sundblad, Vice ordförande (S) 
Lars Olsson (C), på Teams till kl 16.10, paragraferna 104-113 
Björn Hellström (L) 
Åsa Tinnerholm (MP) 
Tomas Hellsberg (S) 
Anna-Lena Bäckvall (S), på Teams till kl 16.10, paragraferna 104-113 
Kim Jämsä (NE) till kl 16.05, paragraferna 104-113 
Barbara Ciolek (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ritva Sunnanå-Ericson (M) 

Marja-Leena Tiitinen (KD) 
Monica Hallgren (C) 
Britta Dalved (V) 
Mikael Pettersson (SD) 
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Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef 
Barbara Lundgren, administrativ chef 
Maria Palm, verksamhetschef, del av mötet 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
Rose-Marie Gustafsson, HR-konsult, del av mötet 
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Paragraf 104  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 105  

Arbete kring rekrytering  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens 
sammanträde i januari 2023 redovisa hur många medarbetare som har önskemål 
om att arbeta heltid. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanträdet inleds med att verksamhetschef Maria Palm och HR-konsult Rose-
Marie Gustafsson deltar och informerar om rekrytering. 

Vård- och omsorgsnämnden arbetar sedan i grupper och diskuterar hur man kan 
hitta strukturer för att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 

Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att till vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde i januari 2023 redovisa hur många medarbetare som har önskemål 
om att arbeta heltid. 

__________ 
Kopia till: 
Verksamhetschef för äldreomsorg 
Verksamhetschef för LSS, socialpsykiatri, hemtjänst centrum  
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Paragraf 106  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

__________  
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Paragraf 107 Ärendenummer VON2021/163 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer oktoberrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ Barbara Lundgren informerar om oktoberrapport 2022 som 
sammanfattar året till och med oktober i vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. 

LSS-boende har ett minusresultat på 3,7 miljoner kronor. Resultatet påverkas till 
stor del av ett antal enskilda ärenden som är mycket kostsamma för verksamheten. 

Inom daglig verksamhet påverkas resultatet positivt med 3,2 miljoner kronor. Det är 
ett stort inflöde av nya kunder, men på grund av fördröjning i färdigställandet av 
lokaler för verksamheten minskar personalkostnaden då vakanser ej tillsätts. 

Personlig assistans har en negativ påverkan på förvaltningens resultat med -8,4 
miljoner kronor. Det beror på flertalet utökade beslut men även på grund av att 
flera kunder har valt privata utförare. 

Verksamheten boendestöd har arbetat med effektiviseringar, bland annat gällande 
optimal schemaplanering, vilket påverkar resultatet positivt med +3,8 miljoner 
kronor. 

Ett stort enskilt ärende gällande bostadsanpassning bidrar till förvaltningens 
underskott med minus 1,8 miljoner kronor. 

Köpta platser påverkar resultatet negativt med -1,7 miljoner kronor och det beror 
på att förvaltningen behöver köpa korttidsplatser. 

Vård- och omsorgsnämnden resultat för 2022 inklusive kostnaderna för covid-19 
hamnar på -3,1 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer oktoberrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
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Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 november 
2022 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden 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 108 Ärendenummer VON2022/90 

Ambitionsnivån för Enköpings kommuns 
dricksvattenförsörjning  

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 ”Ambitionsnivån för Enköpings kommuns dricksvattenförsörjning”, 
ärendenummer KS2022/241. 

Syftet med ovan nämnda rapport är att inventera lagstiftningar som kan leda till 
konflikter vid en situation med vattenbrist, för att kunna besluta om en 
prioriteringsordning av samhällsviktiga verksamheter där liv och hälsa går först. 

I rapporten är det väl beskrivet vilka konsekvenserna är för vård och omsorg, både 
på kort och på lång sikt. Slutsatsen är att lagkraven endast kan uppfyllas vid ett 
kortare avbrott på cirka fyra timmar innan det blir sanitära och hälsovådliga 
konsekvenser. Samma kvalitet på vård och omsorgs grunduppdrag behöver 
utföras oavsett vattenavbrott eller ej. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 10 november 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärende Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen ställer 
sig positiv till att den denna inventering har gjorts och att rekommendationen är en 
ambitionsnivå för kommunens vattenförsörjning istället för en miniminivå.   

För att uppnå ambitionsnivån får kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
styrdokument för omfördelning av personal och utrustning mellan olika nämnder. 
Det innebär att förvaltningens medarbetare kan fortsätta att fokusera på 
grunduppdraget även under en krissituation och inte, exempelvis, transportera 
vatten från nödvattentank till sin verksamhet. 

Rekommendationen för vård- och omsorgsnämnden är att ta fram en plan för att 
tillgodose verksamheternas behov av vatten vid avbrott i dricksvattenleveransen. 
Förvaltningsledningen och lokal- och säkerhetssamordnare har sedan tidigare tagit 
fram en kontinuitetsplanering inom förvaltningen för att hantera olika krissituationer 
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där vattenförsörjningen är en del. Det kan finnas anledning att se över planen men 
den är i grunden högst relevant. 

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 8 november 
2022 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden 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 109 Ärendenummer VON2022/144 

Delegation av attester 2023 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under 

2023.  
2. Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under 

2023. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt attestreglementet för Enköpings kommun ska vård- och omsorgsnämnden 
inför varje nytt år fatta beslut om attestdelegation till förvaltningschefen.  
Förvaltningschefen ges rätt att delegera till övrig personal. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under 

2023.  
2. Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under 

2023. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 november 
2022 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under 

2023.  
2. Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under 

2023. 

__________  
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Paragraf 110 Ärendenummer VON2022/146 

Beslut om sammanträdesdagar 2023 för vård- och 
omsorgsnämnden och dess arbetsutskott 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden sammanträder följande onsdagar 2023: 

18 januari   14 juni 

25 januari (heldag utbildning)  23 augusti 

15 februari   27 september 

29 mars   25 oktober 

26 april   22 november 

24 maj   13 december 

2. Beslut om vilken tid nämndens sammanträden 2023 ska börja beslutas av vård- 
och omsorgsnämnden den 14 december 2022. 

3. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar 
2023 klockan 15.00: 

7 februari   15 augusti 

21 mars   19 september 

18 april   17 oktober 

16 maj   14 november  

7 juni   5 december 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesplan för 
2023 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott. 

Vid framtagning och sammanställning av detta förslag har hänsyn tagits till den 
kommungemensamma tidplanen för styrning och uppföljning 2023, 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023.  
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I förslaget finns även en heldag för utbildning och arbete med årsplan den 25 
januari 2023 med. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Förslaget utgår från att vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet 
sammanträder elva gånger, med möjlighet för ordföranden att besluta att ställa in. 

Sammanträdet följer en beredningsprocess där vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott bereder ärenden till vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Vård- och omsorgsnämnden sammanträder följande onsdagar 2023 klockan 
13:30: 

18 januari   14 juni 

25 januari (heldag utbildning)  23 augusti 

15 februari   27 september 

29 mars   25 oktober 

26 april   22 november 

24 maj   13 december 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar 
2023 klockan 15.00: 

7 februari   15 augusti 

21 mars   19 september 

18 april   17 oktober 

16 maj   14 november  

7 juni   5 december 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 november 
2022 och lämnat förslag till beslut. 
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Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Vård- och omsorgsnämnden sammanträder följande onsdagar 2023 klockan 
13:30: 

18 januari   14 juni 

25 januari (heldag utbildning)  23 augusti 

15 februari   27 september 

29 mars   25 oktober 

26 april   22 november 

24 maj   13 december 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar 
2023 klockan 15.00: 

7 februari   15 augusti 

21 mars   19 september 

18 april   17 oktober 

16 maj   14 november  

7 juni   5 december 

Beslutsgång 
Vård- och omsorgsnämnden för en diskussion om vilken tid nämndens 
sammanträden 2023 ska börja. Efter diskussionen framkommer förslag om att 
beslut om det behandlas på sammanträdet den 14 december 2022. 

__________ 
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Paragraf 111 Ärendenummer VON2022/110 

Reservkraftsinriktning för Enköpings kommun 

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 ”Reservkraftsinriktning för Enköpings kommuns”, ärendenummer 
KS2022/237. 

Enköping har ett stort antal samhällsviktiga verksamheter som måste kunna 
upprätthållas även under störningar i elleveranser. Ingenstans i lagstiftningen som 
ligger till grund för kommunala verksamheter framgår det att det är tillåtet att göra 
undantag. Det som däremot framgår är en skyldighet att förebygga och planera 
inför eventuella risker och sårbarheter, där säkerställande av tillgång till reservkraft 
kan vara en del. 

I vissa fall kan det vara acceptabelt med ett elavbrott på x antal timmar i relation till 
kostnaderna och vikten av att den enskilda verksamheten kan fungera trots ett 
elavbrott, medan det i andra fall kan vara absolut nödvändigt med tillgång till 
reservkraft och oacceptabelt med ett avbrott på mer än några sekunder. Det kan 
vara rimligt att stänga bibliotek som en följd av ett elavbrott, men oacceptabelt att 
låta människor på omvårdnadsboenden vistas i nedkylda lokaler till följd av samma 
elavbrott. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 10 november 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärende Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen ställer 
sig positiv till att denna granskning har gjorts och att rekommendationen är att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till 
samhällsviktiga verksamheter. 

Förvaltningens boenden klassificeras som verksamheter som har en direkt 
påverkan på människors liv och hälsa. Det konstateras dock i rapporten att det inte 
finns tillräcklig reservkraft för att driva all den samhällsviktiga verksamhet som 
kommunen ska tillhandahålla vid ett omfattande eller långvarigt strömavbrott. 
Endast tre av förvaltningens tio omvårdnadsboenden har en möjlighet att koppla in 
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reservkraft. Boenden inom LSS-området nämns inte specifikt i rapporten så där 
råder en oklarhet. 

Rapporten riktar inget uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen, men naturligtvis 
kommer förvaltningen att delta i de delar av arbetet som krävs. 

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 8 november 
2022 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 112 Ärendenummer VON2022/77 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2022-09-30 

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 tre 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 juni 2022 och som inte 
verkställts senast 30 september 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 2 november 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av ärendet framgår att redovisningen avser 38 beslut enligt 
SoL. Tre av dessa avser avbrott i verkställighet. I skrivelsen redovisas även 57 
beslut enligt LSS. 25 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  



Protokoll  18 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 113  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 december 2022 är det vård- och omsorgsnämndens sista sammanträde för 
mandatperioden och vi kommer gemensamt fram till att avsluta med en jultallrik 
som var och en betalar. Nämndsekreteraren håller ihop det hela. 

Ordföranden har fått en fråga om hjärtstartare. 

Ett ärende som finns med på kommunfullmäktiges föredragningslista i november 
2022 är motionen ”Sluta använda kundbegreppet i den kommunala verksamheten”. 
Förslaget är att skicka motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning. 

__________  



Protokoll  19 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 114  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef Barbara Lundgren informerar om utvecklingsenhetens aktuella 
arbetsområden just nu. 

Svar på tidigare fråga från Ritva Sunnanå-Ericson (M) om de största besluten inom 
bostadsanpassning.  

För tillfället är det en vattenläcka på Tallgården vilket innebär att samlingssalen 
kommer att behöva utnyttjas mer av verksamheten en tid framöver. 

Den tidigare träffpunktslokalen på Ormvråksgränd kommer att hyras ut till RSMH. 

Svar på tidigare fråga från Kim Jämsä (NE) om delegerad HSL.  

_____ 

Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om hur Region Uppsalas krav på 
skyddsmaterial ser ut. 

Svar på tidigare fråga från Britta Dalved (V) om förvaltningen har socialpedagoger i 
verksamheten. Hos oss är benämningen stödpedagog eller metodhandledare. 

Uppdaterad information i två pågående LSS-ärenden. 

En anmälan till IVO enligt lex Maria är gjord. 

Återrapport från minnesgåvoutdelningen som förvaltningschef och Ritva Sunnanå-
Ericson (M) deltog i. 

__________  



Protokoll  20 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 115  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
· Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-17, paragraf 145: Inkallelseordning av 

ersättare, mandatperiod 2022-2226. 
 

· Förteckning enligt bilaga med domar och beslut från förvaltningsrätten i 
Uppsala 19 juli – 2 november 2022. 
 

· Redovisning av boendekön (se separat handling, dnr VON 2022/12. 

__________  



Protokoll  21 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 116  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 7 
november 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 oktober 2022 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

Individärenden 

17 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
305 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
43 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 
 
Personalärenden 

20 anställningsavtal enligt lista. 

__________  



Protokoll  22 (22) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 117  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) informerar från lokalt samråd HSVO den 11 november 2022. 

__________ 
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