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Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 46 - 55

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 2019-04-25
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

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

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Syndey, Rådhusgatan 8, torsdagen den 25 april 2019, klockan 17.00–19.50

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)
Mats Pettersson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Ritva Sunnanå-Ericson (M)
Marja-Leena Tiitinen (KD)
Britta Dalved (V)
Barbara Ciolek (SD)
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef
Barbara Lundgren, administrativ chef
AnnaKarin Bye, MAS
Jenny Åhlin, nämndsekreterare
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Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 46

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.

__________



Protokoll 5 (14)

Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 47

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Solweig Sundblad (S) anmäler följande övrig fråga till nästa sammanträde:

- Rutin för anmälan av delegationsbeslut

Tomas Hellsberg (S) framför önskemålet att nämndens sammanträden återigen är i 
verksamheten.

__________
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Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 48 Ärendenummer VON2018/150

Ekonomi - månadsuppföljning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av månadsuppföljning och 
verksamhetsuppföljning för mars 2019 och lägger de till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Barbara Lundgren informerar i ärendet.

De årliga uppräkningarna, löner, lokalkostnader samt övriga kostnader inför 2019 
uppskattades till drygt 20 miljoner. Volymökningar jämfört med 2018 består bland 
annat av ett nytt boende inom LSS, en ökning av köpta platser, ökning av volymer 
till de privata utförarna samt kostnader för färdtjänst. Det summerar till 19,7 
miljoner kronor.

Prognos 2019 jämfört med budget 2019
Boende inom LSS ökar jämfört med budget och hamnar på minus 5,6 miljoner. Det 
beror på ökad nattbemanning på grund av ökade behov hos kunder, ej brandsäkra 
lokaler samt köpta platser i annan kommun.

Särskilt boende påverkar resultatet negativt med 8,9 miljoner kronor med 
anledning av ökad nattbemanning på grund av ej brandsäkra lokaler , ca 1 miljon, 
Åkersbergsvägens evakuering 500 tkr samt ökade volymer.

Prognosen efter mars månad hamnar på ett underskott på -14,3 miljoner. 
Förvaltningen arbetar med åtgärder för att uppnå en budget i balans för 2019.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 19 mars 2019 och lämnat förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av månadsuppföljning och 
verksamhetsuppföljning för mars 2019 och lägger de till handlingarna.

__________
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Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 49 Ärendenummer VON2018/66

Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för vård- och 

omsorgsnämnden daterat den 27 mars 2019. 
2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare 

version, beslutad den 11 juni 2018, upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog vård- och omsorgsnämndens reglemente den 11 juni 
2018. Nu finns det ett behov av att revidera reglementet. Det gäller dels en ändring 
och dels ett tillägg under avsnitt 1 ”Vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområden”.

Ändringen gäller punkt 2 som får följande lydelse:

* Kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453), dock inte 
ekonomiskt bistånd, stöd och behandling avseende missbruk, stöd till brottsutsatta, 
arbetsrehabiliterande sysselsättning samt bostadslösa, eller sådana uppgifter som 
åligger socialnämnden i Enköpings kommun enligt dess reglemente.

Följande punkt läggs till under avsnitt 1:

* Ansvar för det kommunala erbjudandet om servicetjänster enligt lag (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter (2 kap 7 §) för att ge personer över 70 års ålder 
hjälp med enklare saker för att förebygga olyckor.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att den föreslagna revideringen av 
reglementet är nödvändig för att göra de två socialnämndernas ansvarsområden 
mer tydliga.

Det reviderade reglementet föreslås träda i kraft i och med beslutsdatum och 
därmed ersätta tidigare version, beslutad den 11 juni 2018, som då upphör att 
gälla.
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Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 16 april 2019 och lämnat förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för vård- och 

omsorgsnämnden daterat den 27 mars 2019. 
2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare 

version, beslutad den 11 juni 2018, upphör därmed att gälla.

__________

Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 50 Ärendenummer VON2019/78

Valfrihetssystem enligt LOV inom Daglig verksamhet

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida daglig verksamhet i Enköpings 
kommun även fortsatt ska omfattas av lagen om valfrihetssystem, LOV.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-14 genom komplettering av policyn för 
valfrihet, mångfald och konkurrens att införa valfrihetssystem enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV). Sedan 2009 tillämpar Vård- och omsorgsnämnden i 
Enköpings kommun fritt val inom hemtjänsten och sedan 2010 också inom daglig 
verksamhet. Detta innebär att de personer i kommunen som har rätt till hemtjänst 
eller daglig verksamhet har rätt att välja en leverantör som kommunen godkänt och 
tecknat avtal med.

Sedan införandet av LOV har ett tiotal utförare tecknat avtal med förvaltningen om 
att utföra hemtjänst. I skrivande stund kan kunderna välja mellan fyra privata 
utförare utöver förvaltningens egen regi.

I fråga om utförare av daglig verksamhet har ingen privat utförare ingått avtal med 
förvaltningen sedan möjligheten infördes. Inte heller har någon ansökan om att 
godkännas som utförare inkommit till förvaltningen sedan möjligheten infördes 
2010. Med detta som grund gör förvaltningen bedömningen att frågan om LOV 
inom daglig verksamhet bör utredas. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida daglig verksamhet i Enköpings 
kommun även fortsatt ska omfattas av lagen om valfrihetssystem, LOV.

__________
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Sammanträdesdatum
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Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 51 Ärendenummer VON2019/69

Anmälan enligt lex Maria - öppen del av sammanträdet 
slut

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens har tagit del av anmälan till IVO enligt lex Maria och 
lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska AnnaKarin Bye inleder ärendet med en 
utbildning i lex Maria.

Aktuellt ärende:

En kund har vid två olika tillfällen fått läkemedel som var avsedda för en annan 
person. Läkemedel, ordination och signeringslista fanns inte tillgängligt i patientens 
hem utan förvarades i hemtjänstlokalen. Dosen signerades därmed i 
hemtjänstlokalen innan överlämning av läkemedel skedde och inga kontroller 
utfördes vid överlämning av läkemedlen. Vid bägge tillfällena så upptäcks felet 
omgående och sjuksköterska kontaktade läkare. Den drabbade personens 
hälsotillstånd försämrades inte vid något av tillfällena.

Händelsen bedöms vara av den allvarlighetsgraden att anmälan om Lex Maria 
skall göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

__________
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Sammanträdesdatum
2019-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 52

Anmälningsärenden

Beskrivning av ärendet
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-12, paragraf 6: Verkställande 
av uppdrag om översyn av taxor och avgifter inför 2020

- Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, paragraf 61: Regler för försäljning och 
återbruk av lös egendom

- Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, paragraf 65: Slutuppföljning av 
nämndernas interna kontrollplaner för 2018

- Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, paragraf 66: Slutuppföljning av 
övergripande intern kontrollplan för Enköpings kommun 2018

- Komplettering med 597 underskrifter av protestlistor: ”Politiker rör inte våra 
träffpunkter”. Inkom 2019-04-05. Dnr VON 2019/24

- Förteckning enligt bilaga med inkomna domar från förvaltningsrätten för perioden 
19 mars – 17 april 2019 

- Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
för perioden 15 mars – 17 april 2019 

- Statistik boendekö, mars 2019 (dnr 2019/45).

 

__________
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Sammanträdesdatum
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Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 53

Ordföranden informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om följande:

Bergsundetgruppen ska bygga trygghetsboende vid Älvdansen.

Ett byggföretag har fått markanvisning vid Gläntan om att få bygga 
trygghetsboende.

__________
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Sammanträdesdatum
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 54

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om följande:

- Delar av verksamhet inom socialpsykiatrin planera flytta till Solgården

-Nämndplanen är nu digital och alla i vård- och omsorgsnämnden kommer att få en 
länk om hur man loggar in för att läsa planen

-Socialstyrelsen har varit på besök hos förvaltningen för att få information om hur 
kommunens hemsjukvård fungerar. Det var ett väldigt uppskattat besök

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att genomföra tillsyner på 
gruppbostäderna Golfgatan 1 och Herrgården. Det kommer även ske intervjuer 
med chefer, personal, kunder, nämndens ordförande och vice ordförande

- Kommundirektören har skickat ett svar till SKL avseende rekommendationer om 
gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

- En rapport om Ung Omsorg i Enköpings kommun har kommit.

- En brukarrevsionsrapport om personliga ombud är sammanställd.

__________
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Sammanträdesdatum
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Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 55

Anmälan av delegeringsbeslut (finns i pärm på 
förvaltningen)

Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 17 
april 2019  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 mars 2019 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden:

20 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
262 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
52 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista,
27 anställningsavtal enligt lista, samt
3 beslutsattester för budgetansvarig.

__________
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