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Sammanträdesdatum
2021-10-20
Vård- och omsorgsnämnden

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid

Teams/Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 20 oktober
2021, klockan 13.30–16.50

Beslutande

Bitte Myrsell, Ordförande (M)
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S)
Lars Olsson (C)
Björn Hellström (L), på Teams
Lasse Skoglund (MP)
Anna-Lena Bäckvall (S)
Kim Jämsä (NE), på Teams
Barbara Ciolek (SD), på Teams
Anne-Marie Lindström (NE), tjänstgörande ersättare, på Teams

Ej tjänstgörande ersättare

Marja-Leena Tiitinen (KD), på Teams
Britta Dalved (V), på Teams

Justeringens plats och tid

Rådhusgatan 8, den 26 oktober 2021

Avser paragrafer

89 - 99

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
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2021-10-20
2021-10-27
2021-11-18
2021-11-17

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

Justerarnas signaturer

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Barbara Lundgren, administrativ chef
Jenny Åhlin, nämndsekreterare
Merja Nyholm, förändringsledare, paragraf 92, på Teams
Adam Jernberg,, resultatenhetschef, del av mötet
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Paragraf 89

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 90

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.
__________

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2021-10-20
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 91

Ärendenummer VON2020/133

Ekonomi - månadsuppföljning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport och
verksamhetsuppföljning för september 2021 och lägger dessa till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. Vård- och
omsorgsnämnden får en redovisning av det ekonomiska utfallet till och med 30
september 2021 och det prognosticerade resultatet för 2021.
Vård- och omsorgsnämnden får även information om verksamhetsuppföljningen till
och med 30 september 2021 och ekonomiskt utfall för Åsundagården sedan
avvecklingen.
Inför dagens sammanträde har möjligheten funnits att ställa frågor om
delårsrapporten del 1 och 2. Inga frågor har inkommit.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport och
verksamhetsuppföljning för september 2021 och lägger dessa till handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 oktober 2021
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget
ställningstagande.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
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Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 92

Ärendenummer VON2021/118

Remiss av SOU 2021:59 - Vägen till tillgänglighet långsiktig, strategisk och i samverkan
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och skickar
det vidare till Socialdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun har erbjudits möjlighet att lämna
synpunkter på delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet - långsiktig, strategi
och i samverkan (SOU 2021:59).
Remissvar ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 5 november 2021.
I Sverige råder sedan länge en bristande tillgänglighet med långa väntetider till
hälso- och sjukvården, något som leder till att den lagstadgade vårdgarantin inte
kan efterlevas samt att befolkningens förtroende för vården riskerar att försämras.
För att försöka förbättra den rådande situationen har genom åren exempelvis
statliga stimulansmedel med överenskommelser använts. Covid-19 pandemin gav
upphov till ytterligare förlängning av väntetider till hälso-och sjukvården. I augusti
2020 fick en delegation i uppdrag av regeringen att analysera och stödja arbetet
med att öka tillgänglighet i hälso- och sjukvården med särskilt fokus på att korta
väntetiderna (dir 2020:18). Utredningens uppdrag var också att föreslå vilka
insatser regeringen och statliga myndigheter kan göra för att stödja utvecklingen av
en mer nära vård med fokus på primärvården.
Delbetänkandet ”Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i
samverkan” är ett omfattande material. Vård- och omsorgsförvaltningen har den 11
oktober 2021 inkommit med en skrivelse i ärendet som bland annat innehåller
en kort sammanfattning av innehållet:




Kapitel 4 Väntetider i hälso- och sjukvården - en svår utmaning
Kapitel 5 Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
Kapitel 6 Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom
information om patienternas valmöjlighet





Justerarnas signaturer

Kapitel 7 Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård
Kapitel 8 En nationell samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
Kapitel 9 Vidareutveckling av överenskommelse om ökad tillgänglighet.
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Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelsen även redovisat de förslag på
åtgärder som föreslås för att komma tillrätta med problemen.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att utredningens förslag inte i nuläget direkt påverkar
kommunens verksamhet. Men däremot, indirekt och på sikt kommer förmodligen
både kommunens hälso- och sjukvård men också socialtjänstens insatser att
påverkas. Detta då kunskap hos invånare och personal samt samsyn och
planering mellan vårdens aktörer ger förutsättningar till en effektiv vård oavsett var
den bedrivs och vem som är huvudman.
Vård- och omsorgsnämnden välkomnar utredningen och ställer sig positiv till
utredningens förslag.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och skickar
det vidare till Socialdepartementet.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 oktober 2021
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget
ställningstagande.
__________
Kopia till:
Socialdepartementet

Justerarnas signaturer
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Paragraf 93

Ärendenummer VON2021/132

Remiss - Belopp för vård av utskrivningsklara patienter
för år 2022
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till Socialstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Till vård- och omsorgsnämnden har det inkommit en remiss från Socialstyrelsen
där kommunen inbjuds att lämna synpunkter på ett förslag till föreskrifter om
belopp för vård av utskrivningsklara med tillhörande konsekvensutredning.
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (2017:617).
Remisstiden är till den 26 oktober 2021.
Socialstyrelsen fastställer årligen genom föreskrifter det belopp en kommun i vissa
fall ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar patient, i de
fall regionen och kommunen inte har träffat en överenskommelse om annat.
Bestämmelser om kommuners betalningsansvar finns i lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
I den föreslagna föreskriften fastställs det belopp som en kommun ska lämna i
ersättning per vårddygn till en region till 9 300 kronor.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 12 oktober 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen bedömer riktigheten i
beräkningarna som korrekt. Beloppet är framtaget med slutenvårdens
kostnadsutveckling som bas där beräkningen utgår från KPP, kostnad per patient,
2018-2020 och sedan uppräknat med index från år 2019 till år 2022.
Socialstyrelsen har under arbetet med föreskrifterna fört en dialog med
representanter från SKR och de ser positivt på beräkningsmodellen. Det
föreslagna beloppet bedöms vara sådant att kommuner och regioner ges
incitament till effektiva vårdprocesser.
Ersättningen per vårddygn är uppräknad från nuvarande 5 500 kronor per dygn till
9 300 kronor per dygn. Den höga uppräkningen kommer att ha en betydande
påverkan på vård- och omsorgsförvaltningens kostnadsbild.

Justerarnas signaturer
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till Socialstyrelsen.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 oktober 2021
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget
ställningstagande.
__________
Kopia till:
Socialstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
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Paragraf 94

Ärendenummer VON2021/138

Delegation av attester 2022
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under
2022.
2. Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under
2022.

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
2022.
2. Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under
2022.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 oktober 2021
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Vård- och omsorgsnämnden ger attesträtt till förvaltningschefen under
2022.
2. Förvaltningschefen ges rätt att delegera attesträtt till övrig personal under
2022.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 95

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden har beslutat att dagens sammanträde är det sista mötet med
ersättare på Teams.
Den 17 november kommer att vara heldag och alla deltar fysiskt. Program skickas
ut till alla.
Den 15 december blir årets sista sammanträde och alla deltar fysiskt.
___
En politisk översyn pågår i kommunen. Varje parti ges möjlighet att lämna svar
kring processen.
___
Kommunledningsförvaltningens hantering av generella och riktade statsbidrag.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 96

Information om närvårdsarbetet
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar från lokalt samråd HSVO den 8 oktober 2021.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

13 (17)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-20
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 97

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Resultatenhetschef Adam Jernberg inleder sammanträdet med att informera om
verksamheten Orion.
____
Den utlovade utvärderingen kring mathållningen på Kungsgården flyttas fram till
sammanträdet den 17 november 2021.
___
Nulägesrapport med anledning av corona. Skriftlig information finns i läsplattorna.
Det blir sista gången som läget presenteras i denna form.
___
Svar på Björn Hellströms (L) inskickade fråga om att ovaccinerade medarbetare
inte placeras om.
___
Uppdatering kring planeringen inför bildandet av ny förvaltning.
___
Information om nämndens heldag den 17 november 2021. Förutom ordinarie
nämndsammanträde blir det bland annat summering av 2021 med utblick mot
2022. Program skickas ut till alla.
___
Nulägesbild av korttidsplaceringar och behovet framåt.
___
Uppdaterad information om kommande markanvisningstävling. Det blir ingen
tävling utan LSS-boendet kommer att byggas i kommunens regi.
___

Justerarnas signaturer
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Omnias tvätteriverksamhet är i startgroparna att flytta till Bahcos gamla lokaler på
Fannalundsvägen. Det återstår lite anpassningar innan flytten kan ske. Flytten
kommer att innebära att verksamheten kan utökas.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 98

Anmälningsärenden
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet


Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och
omsorg 15 september – 13 oktober 2021.



Förteckning enligt bilaga med beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 19
augusti – 13 oktober 2021.



Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20, paragraf 127: Valärenden.



Redovisning av boendekön september 2021 (VON 2021/11).

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 99

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 12
oktober 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 september 2021 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
Individärenden
16 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista
313 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista
57 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista.
Personalärenden
27 anställningsavtal enligt lista.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

