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Paragraf 68

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.

__________
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Paragraf 69

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende utgår vid dagens sammanträde:

Ärende 6: Förslag på effektiviseringsåtgärder inför budget 2020, Område 1 se över 
och säkra att resurser inte används till uppdrag där ansvaret ligger utanför 
förvaltningens uppdrag.

 

__________
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Paragraf 70 Ärendenummer VON2019/77

Remiss - Gemensam utvecklingsplan för fyra 
Mälarstäder

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på remissvar 
gällande gemensam utvecklingsplan för fyra Mälarstäder och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping, 
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet startade 2011 genom ett politiskt 
initiativ. Numera är samarbetet väletablerat med ett årligt gemensamt 
kommunstyrelsemöte och flera aktiva arbetsgrupper med olika temaområden. 
Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de fyra kommunerna i 
regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor.

Under våren 2017 togs beslut om att ta fram en gemensam utvecklingsplan för 
Fyra Mälarstäder. Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa på 
önskvärd utveckling inom Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten 2050. 
Planen ska bidra till en hållbar utveckling för kommunerna och framförallt gynna 
samarbetet.

En seminarieserie och tematräffar anordnades under våren 2018, som vände sig 
till tjänstepersoner, politiker, myndigheter, regioner, näringsliv och 
utbildningsorgan. Syftet med aktiviteterna var att skapa en gemensam 
kunskapsbas som underlag inför framtagandet av planen.

Den gemensamma utvecklingsplanen bygger på befintliga planer och strategier 
och innehåller fyra fokusområden med tillhörande mål och delmål :

 Närhet
 Kunskap och arbete
 En Mälarnära destination
 Livskvalitet

Den gemensamma utvecklingsplanen beräknar man antas vid årsskiftet 
2019/2020.
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Planen går nu ut på remiss till bland annat alla nämnder inom respektive kommun. 
Svar på remissen skickas senast den 8 juli till kommunstyrelsen som 
sammanställer svaren.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 
2019  lämnat förslag på svar utifrån nämndens verksamhetsuppdrag och med 
detta perspektiv i fokus. 

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 juni 2019 och lämnat förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på remissvar 
gällande gemensam utvecklingsplan för fyra Mälarstäder och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

__________

Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Paragraf 71 Ärendenummer VON2019/24

Beslutsärende - Effektiviseringsåtgärder inför budget 
2020, Område 1 fristående träffpunkter

Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta bort de resurser som förvaltningen idag 

har på de fristående träffpunkterna. Omställningsarbetet ska vara 
genomfört till årsskiftet 2020

2. Förvaltningen får också i uppdrag att under hösten 2019 skapa dialog och 
mötesforum för andra aktörer som är intresserade av att bedriva aktiviteter 
i lokalerna

3. Förvaltningen får även i uppdrag att tillsätta en central samordnare för att 
underlätta för andra aktörer att bedriva aktiviteter i lokalerna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 21 februari 2019 
förslag på effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandla i 
processen inför budget 2020.

Åtgärdsförslagen är uppdelade i fem områden. Det här ärendet handlar om område 
1, Förändringar inom icke lagstyrd verksamhet inom äldreomsorgen:
- Resurser från förvaltningen används inte till de fristående träffpunkterna.

Bakgrund
Förebyggande verksamheten erbjuds idag på tre fristående träffpunkter. Där finns 
ett brett utbud av aktiviteter som skapar förutsättningar för att bryta social isolering 
och ge personer möjlighet att förbättra eller bibehålla sin fysiska eller psykosociala 
hälsa. Med hjälp av denna verksamhet ges medborgare i Enköping en större 
möjligheter att längre i livet klara sin vardag utan andra insatser från exempelvis 
hemtjänst.

Under perioden januari - maj 2018 hade träffpunktsverksamheten i snitt 1067 
besökare och under samma period 2019, 1137 besökare. Antalet medarbetare är 7 
årsarbetare.
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Kommunens ansvar inom vård- och omsorgsområdet är att bedriva en god och 
säker vård utifrån de lagstiftningar som nämnden lyder under. Förutom detta 
bedriver förvaltningen idag verksamhet som inte är lagstyrd och därmed inget krav. 
Då förvaltningens bedömning är att åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen 
inte är möjliga att göra i den lagstyrda kärnverksamheten föreslås åtgärder istället i 
den icke lagstyrda verksamheten. Då verksamheten på träffpunkterna inte är 
lagstyrd och främst nyttjas av personer som inte är beviljad insats inom nämndens 
ansvarsområde är det möjligt, som effektiviseringsåtgärd, att resurser tas bort för 
detta ändamål.

Däremot ser förvaltningen att liknande aktiviteter på de fristående träffpunkterna 
kan anordnas av andra aktörer i samhället, såsom exempelvis 
pensionärsorganisationer och andra frivilligorganisationer.

Konsekvenser som kan följa, under förutsättning av att ingen annan driver 
träffpunktsverksamhet, är att personer som skulle besökt denna typ av 
verksamhet, blir låg- och inaktiva med ökad risk för fysisk och psykosocial ohälsa. 
Detta skulle kunna medföra en risk att personer i större utsträckning ansöker om 
andra insatser, exempelvis hemtjänst då deras allmäntillstånd försämras över tid 
jämfört med om de deltog i sådana aktiviteter som träffpunkterna idag erbjuder.

Lokalerna kvarstår i kommunal regi på två av de tre träffpunkterna, vilket kan 
skapa förutsättningar för spontana aktiviteter och/eller nyttjas till olika aktiviteter 
med stöd av föreningar och volontärer/frivilliga resurser.

Denna åtgärd ger en helårseffekt på 3 mkr.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta bort de resurser som förvaltningen idag 

har på de fristående träffpunkterna. Omställningsarbetet ska vara 
genomfört till årsskiftet 2020

2. Förvaltningen får också i uppdrag att under hösten 2019 skapa dialog och 
mötesforum för andra aktörer som är intresserade av att bedriva aktiviteter 
i lokalerna.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 juni 2019 utan eget förslag till beslut.
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Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till vård- och 
omsorgsnämnden för beslut.

Yrkanden
Solweig Sundblad (S) yrkar att förvaltningen även får i uppdrag att tillsätta en 
central samordnare för att underlätta för andra aktörer att bedriva aktiviteter i 
lokalerna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Solweig Sundblads (S) yrkande och finner att 
vård- och omsorgsnämnden beslutat tillstyrka yrkandet.

__________
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Paragraf 72 Ärendenummer VON2019/24

Beslutsärende - Effektiviseringsåtgärder inför budget 
2020, Område 1 träffpunkter på boenden

Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta bort de resurser som förvaltningen idag 

har avsatt som möjliggör en träffpunkt på omvårdnadsboendena. 
Omställningsarbetet ska vara genomfört till årsskiftet 2020

2. Förvaltningen får också i uppdrag att under hösten 2019 skapa dialog och 
mötesforum för andra aktörer som är intresserade av att bistå vid 
aktiviteter för att möjliggöra för externa deltagare. 

Reservationer
Solweig Sundblad (S), Tomas Hellsberg (S), Anna-Lena Bäckvall (S) och Kim 
Jämsä (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för Solweig Sundblads (S) 
yrkande med motiveringen att förebyggande verksamhet är viktig. Social 
gemenskap främjar hälsa och välbefinnande. Pensionärsorganisationerna har 
påtalat svårigheterna att bemanna med frivilliga på landsbygden.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 21 februari 2019 
förslag på effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandla i 
processen inför budget 2020.

Åtgärdsförslagen är uppdelade i fem områden. Det här ärendet handlar om område 
1, Förändringar inom icke lagstyrd verksamhet inom äldreomsorgen:
- Träffpunkter på boenden ingår i ordinarie verksamhet.

Bakgrund
Kommunen är enligt socialtjänstlagen 5 kap 5 § skyldig att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor med särskilt 
stöd. Personer bosatta inom särskilt boende beviljas också insatser i boendet 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Den enskildes behov av individuell omvårdnad, 
praktisk hjälp, trygghet, social stimulans samt möjlighet att få promenader utomhus 
är behov som ska kunna bli tillgodosedda inom boendet. Det finns inga lagkrav på 
att det ska finnas en träffpunktsverksamhet på särskilda boenden.
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Däremot finns krav att upprätta en genomförandeplan för varje individ, där ska 
bland annat framgå hur man för varje person genomför uppdrag för att ge social 
stimulans och aktiviteter.

När det gäller träffpunktsverksamhet står i överenskommelsen med egenregi 
att ”Träffpunktsverksamhet är en öppen verksamhet utan krav på biståndsbeslut. 
Där ska erbjudas social samvaro, fritidsaktiviteter och sysselsättning för att ge 
dagen ett meningsfullt innehåll. Verksamheten ska vara tillgänglig helgfria 
vardagar”.

I Enköping har Gläntan, Tallgården, Trögdshemmet, Malin, Liljegården, 
Åkersbergsvägen och Åsundagården träffpunktsverksamhet. Det är dock 
framförallt Åsundagården, Liljegården och Malin som har verksamhet som också 
vänder sig mot personer som inte bor på boendet. De träffpunkter som vänder sig 
utåt mot personer i närområdet skapar förutsättningar för att bryta social isolering 
och ge personer möjlighet att förbättra eller bibehålla sin fysiska eller psykosociala 
hälsa. Detta ger större möjligheter att klara sin vardag utan andra insatser från 
exempelvis hemtjänst.

De medarbetare som arbetar med träffpunktsverksamhet är anställda som 
aktivitetsledare. Aktivitetsledarna har ett uppdrag att arbeta med förebyggande och 
hälsofrämjande insatser utifrån ett salutogent synsätt. De ska erbjuda en bredd av 
aktiviteter, evenemang och socialt innehåll och planera verksamheten utifrån 
kundernas önskemål.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Kommunens ansvar inom vård- och omsorgsområdet är att bedriva en god och 
säker vård utifrån de lagstiftningar som nämnden lyder under. Förutom detta 
bedriver förvaltningen idag verksamhet som inte är lagstyrd och därmed inget krav. 
Då förvaltningens bedömning är att åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen 
inte är möjliga att göra i den lagstyrda kärnverksamheten föreslås åtgärder istället i 
den icke lagstyrda verksamheten. Då verksamheten på träffpunkterna nyttjas av 
personer som inte är beviljad insats inom nämndens ansvarsområde är det möjligt, 
som effektiviseringsåtgärd, att resurser tas bort för detta ändamål.

De personer som bor på boenden får sina behov tillgodosedda genom de 
biståndsbeslut de har.

Om träffpunktsverksamheten ingår i ordinarie verksamhet på boendena innebär 
det förändringar gällande former av aktiviteter och antalet aktiviteter. Aktiviteter av 
mer vardaglig karaktär och utevistelse i närområdet blir mer vanligt. Större 
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arrangemang kommer inte kunna erbjudas i samma omfattning som tidigare då det 
kräver resurser för samordning på ett mer omfattande sätt än vad ordinarie 
verksamhet har i sitt uppdrag. 

Förvaltningen bedömer dock att detta kan skapa ett ökat engagemang hos 
medarbetarna på enheten för meningsfull samvaro då ansvaret för aktiviteter och 
social stimulans hamnar inom var och ens ansvarsområde.

Besökare utifrån kommer med minskade resurser i form av aktivitetsledare, inte få 
samma möjlighet att delta i verksamhetens aktiviteter. Dock kan detta lösas om 
andra aktörer såsom pensionärsorganisationer, föreningar eller andra känner ett 
ansvar och lust att vilja bidra med sitt engagemang. Om inte så kan konsekvenser 
för besökare utifrån bli att personer blir låg- och inaktiva med ökad risk för fysisk 
och psykosocial ohälsa. Detta skulle kunna medföra en risk att personer i större 
utsträckning ansöker om andra insatser, exempelvis hemtjänst då deras 
allmäntillstånd försämras över tid jämfört med om de deltog i sådana aktiviteter 
som träffpunkterna idag erbjuder.

Om beslutet blir att träffpunktsverksamheten ska bedrivas i samma omfattning och 
på samma sätt som idag, innebär det att vi behöver minska antalet baspersonal på 
våra boenden. Då kan de inte utföra samma arbetsuppgifter som i dagsläget. 
Mindre tid för serviceuppgifter som städ och tvätt men framför allt mindre tid för 
personlig omvårdnad och social samvaro. Insatsbesluten går inte att verkställas till 
fullo.

När det gäller lokalkostnader för träffpunkterna på särskilda boenden ingår denna i 
totalkostnaden för hela boendet och kan inte särskiljas.

Denna åtgärd ger en helårseffekt på 3,9 mkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta bort de resurser som förvaltningen idag 
har avsatt som möjliggör en träffpunkt på omvårdnadsboendena. 
Omställningsarbetet ska vara genomfört till årsskiftet 2020

2. Förvaltningen får också i uppdrag att under hösten 2019 skapa dialog och 
mötesforum för andra aktörer som är intresserade av att bistå vid 
aktiviteter för att möjliggöra för externa deltagare.
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Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 juni 2019 utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag 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.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag i 
två punkter 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  

Tomas Hellsberg (S  X  

Anna-Lena Bäckvall (S)  X  

Kim Jämsä (NE)  X  

Mats Pettersson (SD) X   
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Bitte Myrsell M) X   

Summa 5 4 0

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

__________
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Paragraf 73 Ärendenummer VON2019/24

Beslutsärende - Effektiviseringsåtgärder inför budget 
2020, Område 2 anpassa antalet boendeplatser inom 
äldreomsorgen

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att avveckla Malins omvårdnadsboende.

Jäv
Lars Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och inte i beslutet.

Administrativ chef Barbara Lundgren anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.

Reservationer
Solweig Sundblad (S), Tomas Hellsberg (S), Anna-Lena Bäckvall (S) och Kim 
Jämsä (NE) reserverar sig i den första delen som rör förvaltningens förslag och 
Solweig Sundblads (S) förslag till förmån för Solweig Sundblads (S) yrkande.

Motiveringen lyder:

"Vi anser att Stadsgården är ett bättre alternativ eftersom boendet saknar utemiljö. 
När nu Rosengården flyttar till Regalskeppsvägen i Bredsand skulle det bli ett 
renodlat demensboende med en fantastisk utemiljö.

Vi anser att Stadsgården lämpar sig bättre som senior- eller trygghetsboende för 
en extern intressent."

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 21 februari 2019 
förslag på effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandlas i 
processen inför budget 2020.

Åtgärdsförslagen är uppdelade i fem områden. Det här ärendet handlar om område 
2:
- Anpassa antalet boendeplatser inom äldreomsorgen efter behov.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Kommunens behov av antalet boendeplatser inom äldreomsorgen har varierat och 
kommer att variera över tid. Vid en översyn av behov i förhållande till tomma 
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lägenheter över en flerårsperiod ser förvaltningen en möjlighet att minska antalet 
platser med cirka 20.

En konsekvens av detta är att det inom några år kan uppstå en brist på platser. Det 
beror på hur den äldre andelen av befolkningen rent faktiskt ökar kommande år 
samt om det kommer att byggas ett trygghetsboende eller ej i kommunen. 
Beroende på beslut om vilka platser som ska avvecklas blir ytterligare en 
konsekvens att kunder behöver erbjudas att flytta och därmed kan de behöva välja 
ett boende som ligger längre bort. Beslut om omvårdnadsboende bedöms kunna 
verkställas inom gällande tidsspann även under förutsättningar att ett boende 
avvecklas.

Eventuellt tillkommande behov kan lösas genom ramavtalsupphandling.

Utifrån de analyser förvaltningen gjort kring de fyra boenden som finns med i detta 
ärende, se bilaga 1-4, lämnar förvaltningen Åsundagårdens omvårdnadsboende 
som förslag att avveckla. Den samlade bedömningen är att det är det boende där 
förvaltningen har störst utmaningar att skapa stabilitet och bra verksamhet ur 
samtliga perspektiv; ekonomi, kvalitet och medarbetare.

Denna åtgärd ger en helårseffekt på cirka 15 mkr.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avveckla 
Åsundagårdens omvårdnadsboende.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 juni 2019 utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till vård- och 
omsorgsnämnden för beslut.

Yrkanden
Solweig Sundblad (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att 
avveckla Stadsgårdens omvårdnadsboende i stället för Åsundagårdens 
omvårdnadsboende.

Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att avveckla Malins 
omvårdnadsboende i stället för Åsundagårdens omvårdnadsboende.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, 
dels Solweig Sundblads (S) yrkande och dels ordförandens yrkande. Ordföranden 
föreslår en beslutsgång som innebär att vård- och omsorgsnämnden först får ta 
ställning till förvaltningens förslag och Solweig Sundblads (S) förslag. Därefter 
ställs det vinnande förslaget mot ordförandens förslag. Vård- och 
omsorgsnämnden godkänner beslutsgången.

Vård- och omsorgsnämnden får ta ställning till förvaltningens förslag och Solweig 
Sundblads (S) förslag och ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden 
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

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

Helena Jansson (C) X   

Inger Bertilsdotter (L) X   

Lasse Skoglund (MP) X   

Solweig Sundblad (S)  X  

Tomas Hellsberg (S  X  

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 att bifalla förvaltningens förslag 
till beslut
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Beslutsgång, fortsättning
Ordföranden låter sedan vård- och omsorgsnämnden ta ställning till förvaltningens 
förslag och sitt eget förslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat 
enligt ordförandens förslag.

Socialdemokraterna och Nystart Enköping deltar inte i ställningstagandet.

__________
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Paragraf 74 Ärendenummer VON2019/24

Beslutsärende - Effektiviseringsåtgärder inför budget 
2020, Område 4 Välfärdsteknik - automatiserad tjänst

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att verka för införandet av en automatiserad 
jämförelsetjänst för kunder i behov av endast serviceinsatser i hemmet.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 21 februari 2019 
förslag på effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandlas i 
processen inför budget 2020.

Åtgärdsförslagen är uppdelade i fem områden. Det här ärendet handlar om område 
4, Öka användandet av välfärdsteknik och digitalisering av tjänster: 
- Automatiserad tjänst på enkoping.se där kunden själv kan jämföra kostnad för 
serviceinsats inom hemtjänst i förhållande till privat köp av tjänst med rutavdrag.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser framtida möjligheter med ökad användning av välfärdsteknik och 
digitaliserade tjänster. Detta kommer att skapa mervärde i form av ökad 
självständighet och ökad integritet för individen som är i behov av våra tjänster 
samtidigt som det ger en kostnadseffektivisering på sikt.

Förvaltningens bedömning är att vi idag lägger resurser på tjänster som andra 
aktörer kan erbjuda. Genom en automatiserad tjänst där individen själv kan 
jämföra kostnad för serviceinsatser genom hemtjänst eller av annan aktör kan vård 
och omsorgs kompetens och resurser styras till den som har ett sådant behov. 
Samtidigt som detta öppnar upp för ytterligare möjlig etablering av företag att sälja 
rut-tjänster.

Förvaltningen ser inga risker eller andra konsekvenser för individen med införandet 
av en digitaliserad tjänst enligt ovan. Oavsett om första kontakt med kommunen 
sker digitalt eller på annat sätt ska individen slussas rätt och få den insats som 
situationen kräver.

Denna åtgärd är svår att bedöma helårseffekt på. Om 10% av de hemtjänstkunder 
som idag endast har serviceinsats i form av städ skulle välja att istället ta detta via 
ett företag med rut-avdrag skulle det ge förvaltningen en effekt på 150 tkr.
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för införandet av 
en automatiserad jämförelsetjänst för kunder i behov av endast serviceinsatser i 
hemmet.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 juni 2019 utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till vård- och 
omsorgsnämnden för beslut.

__________
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Paragraf 75 Ärendenummer VON2019/24

Beslutsärende - Effektiviseringsåtgärder inför budget 
2020, Område 4 välfärdsteknik - tillsyn med 
trygghetsskapande teknik 

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att införa tillsyn med trygghetsskapande teknik som 
norm nattetid.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 21 februari 2019 
förslag på effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandlas i 
processen inför budget 2020.

Åtgärdsförslagen är uppdelade i fem områden. Det här ärendet handlar om område 
4, Öka användandet av välfärdsteknik och digitalisering av tjänster:
- Övergå till trygghetsskapande tillsyn med kamera nattetid som norm.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser framtida möjligheter med ökad användning av välfärdsteknik och 
digitaliserade tjänster. Detta kommer att skapa mervärde i form av ökad 
självständighet och ökad integritet för individen som är i behov av våra tjänster, 
samtidigt som det ger en kostnadseffektivisering på sikt.

Idag utförs ca 100 tillsynsbesök per natt som understiger 5 minuter 
och  trygghetsskapande teknik används vid dessa besök i ytterst liten utsträckning. 
Att förändra detta kommer att innebära ändrade arbetssätt i hela processen. 
Grunden är dock att riktlinjen för tillsynsinsats förändras där trygghetsskapande 
teknik blir norm och annan tillsyn prövas vid behov.

Förvaltningen ser inga risker eller negativa konsekvenser för individen utifrån 
ovanstående då den som bedöms vara i behov av tillsyn fortsättningsvis kommer 
få det på bästa tänkbara sätt utifrån var och ens möjligheter och behov.

Denna åtgärd bedöms kunna ge en helårseffekt på ca 1,3 mkr vid övergång till 
tillsyn med kamera nattetid.
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa tillsyn med 
trygghetsskapande teknik som norm nattetid.

Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 juni 2019 utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till vård- och 
omsorgsnämnden för beslut.

__________
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Paragraf 76 Ärendenummer VON2019/24

Beslutsärende - Effektiviseringsåtgärder inför budget 
2020, Område 5 översyn av förvaltningens 
administration

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att minska administrationen med en tjänst.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 21 februari 2019 
förslag på effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandla 
processen för budget 2020.

Åtgärdsförslagen är uppdelade i fem områden. Det här ärendet handlar om område 
5: 
- Översyn av förvaltningens administration.

Då förvaltningen de senaste åren arbetat med effektiviseringar och uppdraget från 
nämnden varit tydligt, att värna om att behålla kärnverksamheten, har redan 
administrationen varit föremål för nedskärning. Det förvaltningen nu ser är möjligt 
att göra ytterligare är att inte återanställa en ny avgiftshandläggare då nuvarande 
befattningsvarare går i pension den 30 september 2019. Effekten av detta är att 
förvaltningen då minskar avgiftshandläggarresurser med 30%. 

Avgiftshandläggning är myndighetsutövning, vilket tillhör kärnverksamhet.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vid en översyn av förvaltningens administration bedöms en tjänst kunna fördelas 
på befintliga medarbetare när innehavaren av tjänsten går i pension.

En konsekvens av förändringen är att administrativa uppgifter måste fördelas på 
färre medarbetare.

Denna åtgärd ger en helårseffekt på ca 0,5 mkr.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att minska 
administrationen med en tjänst.
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Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 juni 2019 utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till vård- och 
omsorgsnämnden för beslut.

__________
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Paragraf 77 Ärendenummer VON2019/80

Informationsärende - Behov av LSS-boenden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens information om behov 
av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. 

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningens biståndsenhet ansvarar för att ta emot 
ansökningar, utreda behov och fatta beslut. Detta görs mot bakgrund av 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för personer med 
funktionshinder (LSS). Bedömningar av behov görs också mot de av nämnden 
framtagna riktlinjer för myndighetsutövning. Grundläggande är att bedömningarna 
måste ske mot individers behov och får inte påverkas av om det finns resurser.

Förvaltningen följer behoven löpande och tar månadsvis fram statistik hur läget ser 
ut. Rapporten tillkännages vård- och omsorgsnämnden på varje sammanträde. 
Utöver det tar förvaltningen fram en beskrivning över behov framåt i tiden när det 
gäller behov av LSS-boenden. Beskrivningen görs mot bakgrund av den 
kännedom LSS-handläggarna har om sina kunder och om deras förmodade behov 
den dag de beräknas flytta från föräldrahemmet (vid 21 års ålder). Denna 
beskrivning presenteras för nämnden varje höst, nu senast i oktober 2018. 
Behoven lyfts även i kommunens lokalplaneringsgrupp, och blir då till uppdrag för 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Trots detta planarbete ser förvaltningen nu problem då behoven och tillgången på 
LSS-boende (främst gruppbostäder) inte överensstämmer. Vi har för närvarande 9 
vuxna personer som väntar på att få flytta hemifrån. Den som väntat längst har 
väntat sedan september 2017. De flesta av dem vill avvakta erbjudande om bostad 
i Enköpings kommun då familj och nätverk samt också fritidsaktiviteter och daglig 
verksamhet finns här. Utöver dessa har vi också två personer som vi för närvarade 
köper plats till i annan kommun men som nu vill hem till Enköping.

Under våren har en ramavtalsupphandling i samverkan med andra kommuner i 
Mälardalen ägt rum. Det är Strängnäs kommun som ansvarat för upphandlingen. 
Tyvärr visar det sig nu att det enbart är en gruppbostad i Enköping som är 
tillgänglig. Det är dessutom osäkert om de har någon plats ledig att erbjuda oss.
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Förvaltningen har i dagarna överklagat två beslut från förvaltningsrätten där de 
fattat beslut om särskild avgift för dröjsmål gällande verkställighet av beslut om 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Om överklagandet inte bifalls 
kommer nämnden att behöva betala 848 356 kronor till staten. Ytterligare ett 
ärende ligger hos förvaltningsrätten, om även detta går till beslut om avgift riskerar 
nämnden ytterligare ca 800 000 kronor i avgift.

Med andra ord kommer behoven för de allra flesta inte att kunna tillgodoses under 
överskådlig tid.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill med denna skrivelse belysa problematiken för nämnden då det 
mot bakgrund av denna information behöver hända något snarast. Det behöver 
byggas gruppbostäder i Enköping snarast för att tillgodose kommuninnevånarnas 
behov. Att köpa plats på annan ort är inte ett fullgott alternativ ur kvalitetsaspekter 
samt blir ofta också en mycket dyrare lösning.

__________
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Paragraf 78

Anmälningsärenden

Beskrivning av ärendet
- Kommunstyrelsens beslut 2019-05-21, paragraf 117: Delårsrapport januari-april 
2019 med prognos för 2019 – Enköpings kommun (dnr VON 2018/150) 

- Förteckning enligt bilaga med inkomna domar och beslut från förvaltningsrätten 
för perioden 10 maj – 7 juni 2019

- Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
för perioden 18 april – 7 juni 2019 

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

- Personuppgiftsbiträdesavtal med W3D3-konsult.

__________
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Paragraf 79

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 7 
juni 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 maj 2019 redovisas till vård- och omsorgsnämnden:

26 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
220 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
45 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista,
25 anställningsavtal enligt lista, samt
3 beslutsattester för budgetansvarig.

__________
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