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Paragraf 104

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.

__________
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Paragraf 105

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kim Jämsä (NE) vill gärna få en uppdatering/status kring Malin, Rosengården och 
Regalskeppsvägen. Dels hur det går med flyttarna och dels hur de aktuella 
kalkylerna ser ut med hyreskostnader, uppsägningar och andra kostnader.

Solweig Sundblad (S) anmäler en övriga fråga: Information om ett delegerat beslut.

 

__________
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Paragraf 106 Ärendenummer VON2018/150

Ekonomi - månadsuppföljning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger 
verksamhetsuppföljningen för september 2019 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ekonom Ann-Sofie Magnusson lämnar information i ärendet.

Förvaltningen bibehåller den tidigare lämnade prognosen på ett underskott på 14,3 
miljoner kronor för 2019. För att inte hamna på ett ytterligare högre underskott 
ställde förvaltningen i våras ett krav på verksamheterna att spara 19 miljoner 
kronor. 14,5 miljoner kronor är uppnått och förvaltningen bedömer att vi kommer att 
klara resten.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 15 oktober 2019 och lämnat förslag till 
beslut.

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

__________



Protokoll 7 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 107 Ärendenummer VON2019/61

Taxor och avgifter för 2020

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
oförändrade taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2020. 

Beskrivning av ärendet
Ekonom Ann-Sofie Magnusson lämnar information i ärendet. Vård- och 
omsorgsnämnden får bland annat en redovisning av kunders betalningsförmåga.

Förvaltningens avgifter ger en förväntad nettointäkt om cirka 34,6 miljoner kronor 
2019. Den största delen kommer genom avgiften för omvårdnadsboende. Det är 
fullt möjligt för nämnden att både föreslå att öka avgifter och minska, samt även ta 
bort avgifter helt. Detta är möjligt eftersom lagstiftningen inte anger annat än att det 
finns ett högkostnadsskydd (även kallad maxtaxa) och ett förbehållsbelopp som 
kommunerna måste förhålla sig till. Högkostnadsskyddet anger att de samlade 
avgifterna för hjälp i hemmet, service, omvårdnad och kommunal hälso- och 
sjukvård får uppgå till högst 2 089 kronor per månad (år 2019). 

Förbehållsbeloppet anger dock att kommunen måste göra en beräkning så att 
personen i avgiftsberäkningen tillförsäkras ett visst belopp för personliga behov 
och normala levnadsomkostnader. Man är däremot inte garanterad att ha ett visst 
belopp i handen och personliga beräkningar görs bara på dem som lämnat 
inkomstblanketten, enligt beslut från vård- och omsorgsnämnden.

Nivån på såväl högkostnadsskydd och förbehållsbelopp är knutna till 
prisbasbeloppet som fastställs av Regeringen och meddelas av Socialstyrelsen 
årligen.

Dessa regler möjliggör för kommunerna att kunna använda sig av olika system 
exempelvis enhetstaxa, olika nivåer för tidsintervaller, eller prislista för olika typer 
av insatser.

I princip kan alltså en kommun ta ut mellan 0 - 2 089 kronor av varje kund 
oberoende av hjälpbehov. Med en för hög avgift finns dock en överhängande risk 
att många avstår nödvändig hjälp. Som exempel ges att ungefär 140 av våra 
kunder idag inte har något avgiftsutrymme alls, det innebär att de inte betalar 
några avgifter som ligger inom maxtaxan.
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Förslaget har presenterats för kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) den 26 
september 2019 och kommunala pensionärsrådet (KPR) den 9 oktober 2019 för att 
inhämta eventuella synpunkter.

KTR har inga synpunkter på förslaget.

KPR vill skicka med följande: Rådet har inget att erinra mot förslaget men 
uppmuntrar till att de hjälpmedel som erbjuds ska användas vid behov och 
återlämnas efteråt. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Att förändra avgifter är svårt då konsekvenserna av förändringarna av olika skäl är 
svåra att förutse. Förvaltningen har tidigare år undersökt läget i andra kommuner 
och konstaterar att det ser mycket olika ut. Olika modeller påverkar på olika sätt.

Oavsett vilken metod eller modell man väljer gäller att det personliga 
avgiftsutrymmet alternativt maxtaxan alltid begränsar kundens avgift. 

Avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara salutogena, vilket de upplevs idag 
av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. Ett otydligt uttag av avgifter med 
generellt höjda taxor på till exempel hemtjänstavgifter och tekniska hjälpmedel 
skulle kunna vara negativt ur två aspekter: 

1. Personer som idag har svårt att klara taxorna för hemtjänst kan tvingas avstå 
från hemtjänst. 

2. Personer som idag klarar aktiviteter med hjälp av tekniska hjälpmedel kan 
tvingas avstå tekniska hjälpmedel och därmed få ett mindre aktivt liv.

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. Förvaltningen föreslår därför att taxor och avgifter 
för 2020 är oförändrade.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
oförändrade taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2020. 

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 15 oktober 2019 och lämnat förslag till 
beslut.
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Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
oförändrade taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2020. 

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

__________

Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 108 Ärendenummer VON2019/134

Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-
2023

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 antas.

Vård- och omsorgsnämnden för egen del
Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 daterad 2019-10-10 
fastställs.

Beskrivning av ärendet
I juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om en långsiktig plan för perioden 
2020-2023. Planen innehåller 27 övergripande mål som ska uppnås till 2023. Tjugo 
av målen sorteras in under kommunens sex uppgifter, fyra mål är medarbetarmål 
och de tre avslutade är ekonomiska mål. I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 
finns även en beskrivning av de grundpelare som målen bygger på. Exempel på 
dessa grundpelare är Vision 2030, översiktsplan och regional utvecklingsstrategi.

Under hösten 2019 har ett gemensamt arbete bedrivits mellan kommunens olika 
nämnder i syfte att bryta ner och konkretisera fullmäktiges mål till respektive 
nämnds ansvarsområde och verksamhet. Ett antal gemensamma 
beredningstillfällen, underlag och mallar ska säkerställa att de sju nämnderna, 
genom sina långsiktiga planer, tillsammans möjliggör att vi kan nå 
kommunfullmäktiges mål till 2023.

Denna långsiktiga plan för vård- och omsorgsnämnden 2020-2023 har därför en 
nära koppling till kommunfullmäktiges och de andra nämndernas planer samtidigt 
som den står på egna ben med ett unikt innehåll. I planen presenteras de mål som 
är extra prioriterade under perioden, nämndens indikatorer och behov av 
verksamhetsutveckling för de vi är till för. Planen beslutas både i vård- och 
omsorgsnämnden och i kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Arbetet med att ta fram vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan har 
genomförts i nära samarbete mellan förvaltning och nämnd. Innehåll och 
ambitionsnivå har även balanserats med andra nämnder och förvaltningars arbete.
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Vid nämndplanedagar i september presenterade förvaltningen ett material som låg 
till grund för den process som sen ledde fram till nämndens långsiktiga plan för 
2020-2023. I planen har nämnden prioriterat fyra av de tjugo målen i 
kommunfullmäktiges långsiktiga plan. I ett av dessa vill vård- och 
omsorgsnämnden ta en särskilt ledande roll och på det sättet ansvara för frågorna 
på en övergripande och strategisk nivå. Förutom de fyra mål som nämnden valt att 
prioritera kommer nämnden också att arbeta mot samtliga medarbetarmål och de 
finansiella målen.

Ett antal indikatorer är framtagna och de allra flesta föreslås ligga på nämndnivå. 
Till det mål där nämnden valt att ta en ledande roll finns även indikatorer på 
fullmäktigenivå. Även för medarbetarmålen har indikatorer tagits fram och för de 
finansiella målen har ekonomiska nyckeltal definierats.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsnämndens 
långsiktiga plan på ett tydligt sätt beskriver den politiska ambitionen och 
målsättningen fram till 2023 (ett tydligt VAD). Planens upplägg och innehåll skapar 
goda förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en 
långsiktig verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att målen är satta till 
2023 ger förvaltningen bra möjligheter att både planera och följa upp de 
kommande årens arbete. 

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 15 oktober 2019 och lämnat förslag till 
beslut.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 antas.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 daterad 2019-10-10 
fastställs.

__________

Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 109 Ärendenummer VON2019/126

Äldreombudsman

Beslut
1. Tjänsten som äldreombudsman avvecklas vid en överflytt till vård- och 
omsorgsnämnden.

2. De uppgifter som legat på äldreombudsmannen byggs in i 
kvalitetsledningssystemet och under perioden 2020-2023 följs och utvärderas 
genom nyckeltal på de ansvarsområden som legat på funktionen.

Reservationer
Solweig Sundblad (S), David Alfvenhierta (S), Anna-Lena Bäckvall (S) och Kim 
Jämsä (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för Solweig Sundblads (S) 
yrkande.

Särskilda yttranden
Britta Dalved (V) och Anne-Marie Lindström (NE) lämnar följande särskilda 
yttrande:

"Vi tycker funktionen som äldreombudsman är viktig. Den bör finnas kvar och även 
fortsättningsvis vara placerad på kommunledningsförvaltningen."

Beskrivning av ärendet
I juni 2015 beslutade vård- och omsorgsnämnden att avsätta resurser för en 50 
procents tjänst som äldreombudsman i kommunen. Det beslutades också att 
placeringen skulle vara inom annan nämnd. Detta för att funktionen skulle kunna 
verka i en oberoende ställning gentemot samtliga nämnder som svarar för frågor 
av betydelse för äldre samt gentemot privata utförare och entreprenörer inom 
äldreomsorgen.

Ett arbete påbörjades därefter med att kartlägga vilket behov av stöd de äldre har 
inom kommunen samt att ta fram en instruktion för funktionen. Instruktionens syfte 
var att tydliggöra äldreombudsmannens roll inom kommunen.
Arbetet resulterade i att följande uppgifter och ansvarsområden definierades;

Äldreombudsmannen ska:
- på ett kommunövergripande sätt bevaka äldres intressen och rättigheter
- utifrån sitt ansvarsområde verka för att Enköping har en god äldreomsorg
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- verka för tillgänglighet, delaktighet och trygghet åt de äldre i kommunen
- arbeta med information och omvärldsbevakning i frågor som rör äldre
- verka för ett förbättringsarbete som gynnar äldre
- ta emot, svara och förmedla generella frågor från äldre och som rör äldre i 
kommunens verksamheter samt slussa vidare till övriga samhällsfunktioner
- bevaka äldres rättigheter för att förstärka den enskildes inflytande
- svara på frågor som rör de nationella minoritetsspråken inom äldreomsorg
- aktivt delta i medborgardialoger i frågor som rör äldre

Funktionen äldreombudsman har sedan den 1 februari 2016 verkat enligt 
uppdraget och funnits placerad på kommunledningskontoret.
Det finns nu en motion inlämnad till kommunfullmäktige som handlar om att utöka 
funktionens ansvarsområde till att även omfatta det digitala utanförskapet. 
Motionen är under hantering och behandlas i kommunfullmäktige den 14 oktober 
2019.

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 står följande:
”För att skapa bästa förutsättningar att säkerställa äldres behov överförs funktionen 
äldreombudsman och finansiering för denna till vård- och omsorgsnämnden.”
I den motion som lämnats in yrkas också att tjänsten fortsättningsvis är placerad 
på kommunledningsförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
I enlighet med det kärnuppdrag som bedrivs inom vård och omsorg återfinns de 
uppgifter och ansvarsområden som ovan är definierade att utföras av funktionen 
äldreombudsman. Detta innebär att det under tiden då funktionen funnits i 
Enköping varit otydligt vad rollen syftar till och vilken effekt som varit utfall av 
specifikt insatser från äldreombudsmannen. De rapporter som är skrivna under 
perioden visar ej heller på tydliga effekter.

Att peka ut en exklusiv målgrupp, inom nämndens ansvarsområde, som 
förvaltningen i sitt kärnuppdrag inte skulle klara att möta upp utifrån behov och 
rätten till insatser bedöms paradoxalt.

Förvaltningen vill istället peka på följande:
Under hösten 2019 och våren 2020 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att 
vidareutveckla det kvalitetsledningssystem som verksamheten enligt 
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 är skyldiga att arbeta utifrån. I ett väl utvecklat 
kvalitetsledningssystem ingår att säkra att alla, oavsett ålder, som är i behov av 
vård och stöd får rätt insatser utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och policys.
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I förvaltningens kärnuppdrag ingår också att genomgående arbeta med individers 
och gruppers delaktighet i både övergripande frågor men framför allt i planeringen 
som gäller det direkta stödet. Exempel på metoder som används för att skapa 
delaktighet är olika typer av råd. Dessa vill vi också utveckla genom att skapa 
andra dialogforum runt specifika ämnen i vår strävan för ständiga förbättringar.
Förvaltningen arbetar också aktivt för att utveckla kommunikationskanaler med 
medborgare i kommunen. Som exempel utvecklas nu en digital tjänst där den som 
är i behov av serviceinsats, till exempel städtjänst, på ett enkelt sätt ska kunna 
jämföra kostnad för hemtjänst i förhållande till privat tjänst med rutavdrag. Vi vill 
också verka för möjligheten att kunna ansöka om insats 24/7. Syftet med detta är 
att underlätta för våra invånare och skapa en kvalitetssäkrad ärendegång som den 
enskilde på ett enkelt sätt kan följa.

Parallellt med att utveckla våra sätt att inhämta kommuninvånarnas tankar och 
idéer utvecklar vi också våra sätt att ta emot eventuella synpunkter och klagomål.
Även detta då vi ser det som viktiga underlag i vårt ständiga förbättringsarbete.
I processen med att utveckla vårt kvalitetsledningssystem vill vi titta på möjligheten 
att bygga in delar av det som funktionen äldreombudsman haft i ett digitalt verktyg.

Ledorden för arbetet kommer att vara:
- hög tillgänglighet, delaktighet och inflytande
- trygghet kring beslutsprocesser
- tydlig information för alla oavsett ålder, eventuella funktionsnedsättningar eller 
annat som gör att informationen kan behöva anpassas

I utvecklingen av kvalitetsledningssystemet kommer även processerna för lex Sara 
och lex Maria att genomlysas.

Förvaltningen arbetar idag för att anpassa verksamheten efter behov och tilldelade 
resurser och ser inte att funktionen äldreombudsman skulle tillföra nämndens 
verksamheter något mervärde utifrån det ansvar som åligger nämnden.

Förvaltningen föreslår därför att tjänsten som äldreombudsman avvecklas vid en 
överflytt till vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen får i uppdrag att bygga in 
styrning, uppföljning och analysverktyg i kvalitetsledningssystemet för att säkra de 
uppgifter och ansvarsområden som funktionen tidigare haft.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Tjänsten som äldreombudsman avvecklas vid en överflytt till vård- och 
omsorgsnämnden.
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2. De uppgifter som legat på äldreombudsmannen byggs in i 
kvalitetsledningssystemet och under perioden 2020-2023 följs och utvärderas 
genom nyckeltal på de ansvarsområden som legat på funktionen.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 15 oktober 2019 utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet lämnar över ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beslut.

Yrkanden
Solweig Sundblad (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Kim Jämsä (NE) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande.

Lasse Skoglund (MP) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels Solweig Sundblads (S) avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Vård- och 
omsorgsnämnden godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter vård- och omsorgsnämnden ta ställning till förslagen och finner 
att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 
röstar på förvaltningens förslag röstar Ja och den som röstar på Solweig 
Sundblads (S) förslag röstar Nej. Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
beslutsgången.

Beslutande Ja Nej Avstår

Lars Olsson (C) X   

Inger Bertilsdotter (L) X   

Lasse Skoglund (MP) X   

Solweig Sundblad (S)  X  

David Alfvenhierta (S)  X  



Protokoll 16 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Anna-Lena Bäckvall (S)  X  

Kim Jämsä (NE)  X  

Mats Pettersson (SD) X   

Bitte Myrsell M) X   

Summa 5 4 0

Vård- och omsorgsnämnden har därmed beslutat bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.

__________

Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen



Protokoll 17 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 110 Ärendenummer VON2019/130

Delegation av attester 2020

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under 2020. 
Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under 2020.

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
Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under 2020. 
Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under 2020.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 15 oktober 2019 och lämnat förslag till 
beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under 2020. 
Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under 2020.

__________



Protokoll 18 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 111

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-16, paragraf 93: Svar på motion – Förstärk 
barnens rätt!

- Kommunstyrelsens beslut 2019-09-24, paragraf 142: Sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

- Statistik boendekö, september 2019 (dnr VON 2019/45)

__________



Protokoll 19 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 112

Ordföranden informerar

Beskrivning av ärendet
Ordföranden får ta emot många samtal med anledning av nämndens beslut i juni 
2019 att ta bort de resurser som förvaltningen idag har på de fristående 
träffpunkterna. Ordföranden föreslår att bjuda in Sirpa Huisman, utsedd 
samordnare för att underlätta för andra aktörer att bedriva aktiviteter i lokalerna, till 
en nämnd för att ge information om de dialogmöten som nu genomförts.

____

Ordföranden är bekymrad över det ekonomiska läget.

____

Den politiska närvårdsgruppen har vid sammanträdet den 27 september 
2019 diskuterat ansvarsfördelningen inom området syn och hörsel. Det finns ett 
behov av att tydliggöra respektive huvudmans ansvar. Förvaltningscheferna Lotta 
Tronêt och Elisabeth Kantor fick i uppdrag att ta med frågan till HSVO för fortsatt 
hantering.

 

__________



Protokoll 20 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 113

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden får följande information:

Med anledning av ordförandens information från den politiska närvårdsgruppen 
den 27 september, vill förvaltningen meddela att HSVO har beslutat att det ska tas 
fram ett Vis-dokument (vård i samverkan) där det står beskrivet roller och ansvar 
inom området syn och hörsel. Utifrån hur ansvarsfördelningen ser ut kan 
därefter respektive huvudman organisera och hantera sitt ansvarsområde.

___

Kommunledningsförvaltningen har i PM daterat den 27 september 2019 informerat 
om den föreslagna miljöplanen för Enköpings kommun. 

____

Förvaltningen behöver hitta ersättningslokaler till dagverksamheterna då 
dessa lokaler är bristfälliga. En möjlighet är att flytta båda verksamheterna till Villa 
Sandgatan. Nämnden kommer att få löpande information i ärendet.

__________



Protokoll 21 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 114

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 16 
oktober 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 september 2019 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden:

23 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
273 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
41 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista,
49 anställningsavtal enligt lista, samt
12 beslutsattester för budgetansvariga.

 

__________



Protokoll 22 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 115 Ärendenummer VON2019/136

Anmälan till IVO enligt lex Maria 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot informationen och lägger anmälan 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 AnnaKarin Bye har inkommit med en skrivelse i 
ärendet, daterad den 17 oktober 2019.

Händelsen rör en förväxling av läkemedel. Händelsen är av den 
allvarlighetsgraden att anmälan enligt lex Maria ska göras till IVO.

En handlingsplan är framtagen för åtgärder som säkerställer en säker 
läkemedelshantering. En övergripande process för förvaring av patientbundna 
läkemedel pågår. Införande av digital välfärdsteknik såsom digital signeringslista 
och läkemedelsrobot i förvaltningen kommer att bidra till att stärka upp området 
ytterligare. Verksamheten gör rutinen för överlämnande av läkemedel mer tydlig 
och känd hos personalen.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot informationen och lägger anmälan till 
IVO enligt lex Maria till handlingarna. 

__________



Protokoll 23 (23)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 116

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet
Kim Jämsä (NE) har innan sammanträdet skickat en övrig fråga till förvaltningen. 
Han vill gärna få en uppdatering/status kring Malin, Rosengården och 
Regalskeppsvägen. Dels hur det går med flyttarna och dels hur de aktuella 
kalkylerna ser ut med hyreskostnader, uppsägningar och andra kostnader.

Förvaltningen lämnar en muntlig redovisning.

____

Solweig Sundblad (S) anmäler vid dagens sammanträde en övriga fråga. Hon 
önskar få information om ett delegerat beslut.

Förvaltningen ger information i det aktuella ärendet.

__________
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