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Sammanträdesdatum  
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Vård- och omsorgsnämnden 

  
Justeringens plats och tid Måndagen den 1 mars 2021 
  
Avser paragrafer 14 - 26 
  
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 2021-02-17 
Anslaget sätts upp 2021-03-02 
Anslaget tas ned 2021-03-24 
Sista dag att överklaga 2021-03-23 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Plats och tid Skype/Joar Blå, onsdagen den 17 februari 2021, klockan 13.30–16.10 
  
Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M) 

Solweig Sundblad, Vice ordförande (S), via Skype 
Lars Olsson (C), via Skype 
Lasse Skoglund (MP), via Skype 
Tomas Hellsberg (S), via Skype 
Anna-Lena Bäckvall (S), via Skype 
Kim Jämsä (NE), via Skype 
Susanna Gerhard (C), tjänstgörande ersättare, via Skype 
Barbara Ciolek (SD), tjänstgörande ersättare, via Skype 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ritva Sunnanå-Ericson (M) 

Marja-Leena Tiitinen (KD), via Skype 
Sari Martikainen (S), via Skype 
Anne-Marie Lindström (NE), via Skype 
Britta Dalved (V), via Skype 
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Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef, via Skype 
Barbara Lundgren, administrativ chef 
Mattias Porsaeus, utvecklare, via Skype, paragraferna 17 och 23 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
Ulrika Lundblad, personligt ombud, via Skype, paragraf 17 
Sebastian Settergren, personligt ombud, via Skype, paragraf 17 
AnnaKarin Bye, MAS, via Skype, paragraf 18 
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Paragraf 14  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 15  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

__________  
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Paragraf 16 Ärendenummer VON2019/117 

Ekonomi - Årsredovisning 2020 och 
verksamhetsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer årsredovisningen för 2020 och lägger 
verksamhetsuppföljningen för januari 2021 till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. 

Årsredovisningen består av två delar. Del ett omfattar förvaltningsberättelse och 
medarbetarmål och del två omfattar övergripande drift, volymer, nyckeltal och 
investeringar. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat på 10,9 miljoner kronor 
för 2020. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer årsredovisningen för 2020 och lägger 
verksamhetsuppföljningen för januari 2021 till handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 februari 
2021 och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

__________ 

 
Kopia till: 
Kommunledningskontoret  
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Paragraf 17 Ärendenummer VON2020/52 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 
2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen för verksamhetsåret 
2020 och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Personligt ombud Ulrika Lundblad och Sebastian Settergren presenterar sin 
verksamhet. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 27 januari 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköping och Håbo kommun i enighet 
med befintlig överenskommelse samt tidigare nämndbeslut har bedrivit verksamhet 
med Personligt ombud under 2019. Verksamheten har i huvudsak finansierats 
genom erhållet statsbidrag. Länsstyrelsen har begärt in en redovisning av hur 
verksamheten bedrivits under det senaste året. En sådan redovisning har lämnats 
innan den 15 januari, enligt anvisningar.  

En ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud ska vara 
länsstyrelsen till handa senast den 1 mars samma år som bidraget avser. 
Länsstyrelsen fördelar sedan statsbidraget med utgångspunkt från det totala 
antalet årsanställningar i Sverige som personligt ombud. Förvaltningen kommer att 
ansöka om statsbidrag för verksamheten senast 1 mars 2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen för verksamhetsåret 
2020 och lägger den till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 18 Ärendenummer VON2021/32 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelser för 2020 
och lägger dem till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska AnnaKarin Bye informerar om att 
sammanställningen av patientsäkerhetsberättelsen är i slutfasen. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens arbete för att öka 
patientsäkerheten och minska risken för vårdskador samt resultat för kvalitets- och 
säkerhetsarbetet under året. Den är sammanställd utifrån uppgifter från utförare av 
hälso- och sjukvård inom egen regi samt utifrån insamling av data via 
kvalitetsregister, egenkontroller och vårdsystem. 

Privata vårdgivares patientsäkerhetsberättelser redovisas separat men vissa 
åtgärder, viss samverkan och resultat är inkluderade i förvaltningens berättelse. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelser för 2020 
och lägger dem till handlingarna. 

 
__________  
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Paragraf 19 Ärendenummer VON2020/134 

Beslut om nattersättning till hemtjänstutförare vid 
kundval enligt LOV från och med 1 september 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer kundvalsersättning till privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst från den 1 september 2021 för utförd tid 
klockan 22.00-07.00. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 8 februari 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden varje år 
ska ta beslut om eventuell justering av ersättningsnivåerna för utförare av tjänster 
som har upphandlats som kundval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid sammanträdet den 17 december 2020 
kundvalsersättning dagtid klockan 07.00-22.00 och behöver nu fastställa 
kundvalsersättning nattetid klockan 22.00-07.00. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Utifrån att det nya förfrågningsunderlaget för LOV hemtjänst, som gäller from 1 
september 2021, omfattar det helhetsansvar som kommer att ingå i 
hemtjänstutförarnas uppdrag, behöver vård- och omsorgsnämnden fatta ett 
kompletterande beslut för kundvalsersättning nattetid klockan 22.00-07.00. 

Förvaltningens förslag är att fastställa kundvalsersättning för ersättning E och F, 
enligt bilaga. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 februari 2021 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer kundvalsersättning till privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst från den 1 september 2021 för utförd tid 
klockan 22.00-07.00. 

__________  
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Paragraf 20 Ärendenummer VON2021/31 

Kundavgifter 2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet på remiss till kommunala 
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i 
vård- och omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 8 februari 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen har 
fastställda rutiner för hur arbetet med eventuellt förändrade kundavgifter ska ske. I 
rutinen framgår att frågan om eventuell förändring av avgifter ska ställas till 
förvaltningen och nämnd. När det sedan finns ett förslag ska detta presenteras för 
kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till 
beslut tas i vård- och omsorgsnämnden. 

Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara salutogena, vilket de upplevs idag 
av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. En höjning av taxor och avgifter skulle 
inte med säkerhet innebära ökade intäkter för vård- och omsorgsnämnden, då 
flertalet av kunderna redan idag når sitt avgiftsutrymme med maxtaxan. 

Inför taxor och avgifter för 2020, som beslutades av kommunfullmäktige i slutet av 
2019, gjorde förvaltningen på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden en 
grundligare genomlysning av avgifterna. Det resulterade i oförändrade avgifter för 
2020. 

I arbetet med taxor och avgifter för 2021 gjordes endast ett antal mindre 
förändringar knutna till journalsystemets funktionalitet. 

Förvaltningens förslag är därmed att taxor och avgifter för 2022 är oförändrade. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 februari 2021 
och lämnat förslag till beslut. 
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Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet på remiss till kommunala 
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i 
vård- och omsorgsnämnden. 

__________ 
 
Kopia till: 
KPR 
KTR  
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Paragraf 21 Ärendenummer VON2021/33 

Information om flytt av verksamhet från vård- och 
omsorgsförvaltningen till utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har den 3 februari 
2021 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att OneDotZero 
från början är ett projekt i Enköpings kommun kring socialt företagande 
inom ”lagen om särskilt stöd och service” (LSS) för vissa funktionshindrade. 
Verksamheten pågick i projektform under tre år, 2015 – 2018, och finansierades 
med medel från sociala investeringsfonden. Ansvarig förvaltning att driva projektet 
var vård- och omsorgsförvaltningen. 

Företagets inriktning var främst att erbjuda olika former av digitala tjänster till såväl 
privatpersoner som företag/organisationer. Projektmedel uppskattades till en 
kostnad av 4,6 mnkr för hela projekttiden på tre år. Inga intäkter beräknades i 
underlaget. Projektets mål var att vid projektets slut ha ett självständigt, socialt 
företag med tydlig ledning, styrning och innehåll. 

Då det vid projektets avslut stod klart att verksamheten inte skulle kunna övergå till 
ett socialt företag påbörjades dialog om verksamhetens tillhörighet inom 
kommunen. 

I uppstarten fanns cirka 20 deltagare som alla uppbar någon form av lönebidrag. 
Deltagandet anpassades utifrån varje individs nivå av arbetsförmåga och resurser. 
I dagsläget finns 8 medarbetare kvar i verksamheten, vilka samtliga har lönebidrag 
som beviljats fram till 30 september 2021. Arbetsledaren som varit med från 
starten, finns kvar och leder det dagliga arbetet. 

Vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har kommit överens 
om att flytta verksamheten till utbildningsförvaltningen, så att den i fortsättningen 
ska befinna sig under arbetsmarknadsenheten. Denna flytt sker den 1 mars 2021. 
Verksamheten ska vara kvar i befintliga lokaler. 

Vård- och omsorgsnämnden har inte kompenserats med utökad ram för 
verksamheten sedan projektet avslutades utan kostnader har hanterats inom 
ramen för nämndens grunduppdrag.  
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Under 2021 flyttas de ekonomiska medel som vård- och omsorgsförvaltningen lagt 
i budget för verksamheten (verksamheten behöver finansiering med cirka 2,4 
miljoner/år) från vård- och omsorgsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. Från 
2022 bör tilldelningen till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utvidgas i ram 
med ovannämnda summa inom ramen av arbetet med resursfördelningsmodellen. 
Även i vård- och omsorgsnämnden budgetram för 2022 behöver hänsyn tas till den 
överflytt som sker för 2021 då detta är medel som i grund är tänkt för 
förvaltningens grunduppdrag. 

En handlingsplan för detta uppdrag behöver arbetas fram, följas upp och 
utvärderas och kontinuerliga rapporter delges utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden av arbetsmarknadsenheten. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsförvaltningen  
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Paragraf 22  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Inger Bertilsdotter (L) har fått en inbjudan till patient- och brukarmedverkan i 
Uppsala län den 5 mars 2021. Målgruppen är politiker i nämnden. 
Nämndsekreteraren vidarebefordrar inbjudan till alla. 

___ 

Ordföranden vill skicka med följande till partigrupperna att fundera på: 

Bör indikatorn i mål 13 i nämndens långsiktiga plan ändras? "Antal boende inom 
äldreomsorgen, som konkurrensutsätts under perioden fram till 2023 är 2". 

Återkoppling önskas till arbetsutskottet den 9 mars 2021. 

__________  
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Paragraf 23  

Förvaltningen informerar  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen informerar om följande: 

 Kvalitetsledningssystem och egenkontrollprogram 
 

 Resursfördelningsmodell 2022 
 

 Uppdaterad internkontrollplan med punkter som ska följas utifrån de risker 
som nämnden beslutat i årsplanen för 2021 
 

 Alla som erbjuds tjänst på förvaltningen måste lämna registerutdrag från 
polisens belastningsregister 
 

 Rapportering om coronaläget i verksamheterna 
 

 Med anledning av insändare och kommentarer i sociala medier om utträde 
ur Åsundagården vill förvaltningen informera att berörda tjänstemän 
arbetar med kommunikationen så alla kunder, anhöriga och medarbetare 
ska känna sig trygga 
 

 I dag använder Enköpings kommun Skype för digitala möten, men nu ska 
det bytas ut mot Teams. Information har sedan tidigare skickats ut till alla. 
Från och med mars kör vi de digitala sammanträdena i Teams.   

__________  
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Paragraf 24  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) kommer att skriva en sammanfattning från möte med lokalt 
HSVO. 

__________  
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Paragraf 25  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
 Förteckning enligt bilaga med domar från förvaltningsrätten för perioden 14 

januari -10 februari 2021   
 

 Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
22 oktober 2020 – 10 februari 2021 
 

 Regionstyrelsens beslut 2020-11-24, paragraf 255: Lägesrapport 
avseende förbättring av barn och ungas psykiska hälsa 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, paragraf 175: Anpassning av 
reglementen avseende korttidstillsyn inom LSS, VON 2020/11 
 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-01-26, paragraf 11: Beslut om strategi för 
närvårdssamverkan 2021-2023 
 

 Redovisning av boendekön januari 2021, VON 2021/11. 

 
__________  
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Paragraf 26  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 10 
februari 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 januari 2021 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden:  

Individärenden 

18 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista. 
218 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista. 
28 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista,. 
 
Personalärenden 

44 anställningsavtal enligt lista. 

Ekonomiärenden 

En beslutsattest för budgetansvarig. 

Beslut - dokumenthantering 

Beslut gällande gallringsfrist för borttagen personpost i HSA, daterat 2021-01-15, 
VON 2020/142. 

Beslut om personuppgifter 

Beslut att neka begäran om kopior på begärda personuppgifter, daterat 2021-01-
20, VON2021/24. 

__________
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