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Sammanträdesdatum
2021-04-21
Vård- och omsorgsnämnden

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid

Teams/Linbanegatan 12, lokal Kungsängsliljan, onsdagen den 21 april 2021,
klockan 13.30–15.35

Beslutande

Bitte Myrsell, Ordförande (M)
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S), deltar via Teams
Inger Bertilsdotter (L), deltar via Teams
Lasse Skoglund (MP), deltar via Teams
Tomas Hellsberg (S), deltar via Teams
Ritva Sunnanå-Ericson (M), tjänstgörande ersättare, deltar via Teams
Susanna Gerhard (C), tjänstgörande ersättare, deltar via Teams
Sari Martikainen (S), tjänstgörande ersättare, deltar via Teams
Britta Dalved (V), tjänstgörande ersättare, deltar via Teams

Ej tjänstgörande ersättare

Marja-Leena Tiitinen (KD), deltar via Teams

Övriga deltagare

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Barbara Lundgren, administrativ chef, deltar via Teams
Jenny Åhlin, nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen, Rådhusgatan 8, torsdagen den 29 april
2021.

Avser paragrafer

38 - 47

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
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2021-04-30
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Paragraf 38

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 39

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 40

Ärendenummer VON2020/133

Ekonomi - måndagsuppföljning 2021
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för mars 2021
och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. Vård- och
omsorgsnämnden får en redovisning om det prognosticerade resultatet för 2021.
De totala uppskattade coronarelaterade kostnaderna har minskat jämfört med
tidigare prognos.
Vård- och omsorgsnämnden får även en beskrivning av hur verksamhetsområdet
hemtjänsten följs upp.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för mars 2021
och lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 13 april 2021
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning för mars 2021
och lägger den till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 41

Ärendenummer VON2021/38

Nämndremiss av motion - Inför språkkrav i svenska för
anställning inom omsorgen
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har via kommunledningsförvaltningen fått en remiss
på en motion gällande språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen.
I motionen står:


att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för utbildning av



nyanlända och andra som söker anställning inom vård och omsorg med
bristande språkkunskaper motsvarande socialstyrelsens rekommendation.
att berörda förvaltningar tar fram ett språktest, som kan styrka en tillräckligt



hög nivå i det svenska språket.
att inte anställa någon som inte följer Socialstyrelsens rekommendationer
om minimikrav i det svenska språket.

Svar önskas till kommunledningsförvaltningen senast 30 april 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 31 mars 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningens kärnuppdrag är
att ge vård och omsorg. En viktig förutsättning för att ge vård- och omsorgsinsatser
av rätt kvalitet utifrån individens behov är att medarbetare inom förvaltningen har
goda kunskaper i svenska språket när det gäller tal, skrift och läsförståelse.
Ansvaret för utbildning inom området kan dock inte ligga inom vård- och
omsorgsnämndens ansvar då varken kompetens eller resurser för detta finns.
Uppdraget bör vara en naturlig del inom ramen för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens (UAN) ansvarsområde där uppdrag och
uppföljningsansvar för olika utbildningsanordnare på olika nivåer finns. Inom ramen
för UAN:s ansvar finns också Jobbcentrums uppdrag där ett samarbete med
arbetsförmedlingen är upprättat. Även här fångas potentiella medarbetare för vårdoch omsorgsområdet och en kvalitetssäkring gällande språkkompetens bör finnas
också i detta spår.

Justerarnas signaturer
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6 (14)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-04-21
Vård- och omsorgsnämnden

En nationell vägledning till utbildningsförvaltningar och övriga berörda vad gäller
krav på språknivå finns i SOFS 2011:12. För att få en bra bild av den sökandes
språkkunskaper behöver ett språktest innehålla flera olika delar som tal, skrift och
läsförståelse. Att leda en person i genomförandet av testet och sedan tolka
resultatet krävs särskilda kunskaper. Därför behöver sådana test genomföras i
samband med den språkutbildning som beskrivits i stycket ovan eller i kontakterna
med Jobbcentrum och arbetsförmedlingen.
För att den sökande ska uppfylla kraven på kunskapsnivån motsvarande
Socialstyrelsens rekommendation krävs någon form av intyg på att denne har gjort
ett språktest enligt ovan. När sådant test blir allmänt vedertaget kommer
förvaltningen att följa de rekommendationer/riktlinjer Socialstyrelsen tar fram. Om
rekommendationerna/riktlinjerna är att intyg ska begäras innan anställning kommer
det att bli en del i rekryteringsprocessen inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till kommunledningskontoret.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 13 april 2021
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 42

Ärendenummer VON2017/121

Drift av LSS-boendet Fotbollsgatan
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att låta verksamheten vid
Fotbollsgatans gruppbostad övergå till egenregi i samband med att avtal
med Indies Omsorg AB upphör 31 januari 2022.
2. Vidare ger vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att
återkomma med ett förslag på hur konkurrensupphandling av LSS
verksamhet skulle kunna påbörjas under 2023.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 9 april 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att Fotbollsgatans LSS-boende drivs av InDies
omsorg AB sedan 2005. De fick fortsatt uppdrag att driva boendet 2014-02-01 efter
en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalstiden är fyra (4)
år från startdatum med möjlighet till maximal förlängning i 2 år + 2 år. Den sista 2
årsförlängningen löper ut 2022-01-31. Efter detta är det inte möjligt att förlänga
avtalet. Indies har vid det datumet haft verksamheten i 17 år.
Då det inte är möjligt att förlänga avtalet finns då bara två alternativ; att låta
egenregi överta verksamheten eller gå ut i en konkurrensupphandling.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att gå ut
med en upphandling av verksamheten vid Fotbollsgatans gruppbostad. Skälet till
detta är framförallt den tidsnöd som uppstått och som i sin tur då skulle riskera att
orsaka att flera olika utförare skulle driva under en kort tidsperiod. Ett annat skäl är
att Fotbollsgatan under så lång tid varit i privat drift att det finns ett värde för
förvaltningen att verksamheten övergår till egenregi för att öka möjligheten att
styra, leda och omfördela efter målgruppers behov i nämndens totala verksamhet.
Vidare är det för närvarande ett oklart läge över pandemins effekter på kommunala
verksamheter vilket bland annat innebär svårigheter att beräkna kostnader. En
konkurrensupphandling skulle förmodligen riskera att öka nämndens kostnader.

Justerarnas signaturer
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I de fall nämnden önskar att konkurrensupphandling bör ske inom området LSSboende föreslår förvaltningen att i stället planera för en sådan att påbörjas under
2023.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att låta verksamheten vid
Fotbollsgatans gruppbostad övergå till egenregi i samband med att avtal
med Indies Omsorg AB upphör 31 januari 2022.
2. Vidare ger vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att
återkomma med ett förslag på hur konkurrensupphandling av LSS
verksamhet skulle kunna påbörjas under 2023.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 13 april 2021
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att låta verksamheten vid
Fotbollsgatans gruppbostad övergå till egenregi i samband med att avtal
med Indies Omsorg AB upphör 31 januari 2022.
2. Vidare ger vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att
återkomma med ett förslag på hur konkurrensupphandling av LSS
verksamhet skulle kunna påbörjas under 2023.
__________
Kopia till:
InDies omsorg AB

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

9 (14)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-04-21
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 43

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden vädjar ännu en gång till alla i vård- och omsorgsnämnden att värna
om nämnden i det budgetarbete som pågår i kommunen.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 44

Information om närvårdsarbetet
Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden får information från gemensamt arbetsutskott med
socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
____
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar att vi fått statliga pengar för att stötta upp
förändringsarbetet för en effektiv och nära vård.
Förvaltningen kommer att rekrytera en person som organisatoriskt kommer att
tillhöra vård- och omsorgsförvaltningen, men som kommer att arbeta
kommunövergripande i nära samarbete med närvårdsstrategen.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 45

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om följande:


Uppdaterad rapport med anledning av corona i verksamheterna.



Nu när vaccinationerna är klara inom äldreomsorgen kommer frågor om en
nedtrappning kan ske gällande exempelvis skyddsutrustning. Kommunerna
i länet kommer i samverkan med Regionen enas om hur och när
nedtrappningar kan ske.



Förvaltningen har tagit fram ett förslag på hur uppföljning av årsplanen
kommer att ske som vård- och omsorgsnämnden fått tagit del av. Den
senaste versionen kommer att läggas upp i dokumentarkivet i
politikerappen. Ett förslag är att vi tillsammans på ett nämndsammanträde
framöver går igenom de viktigaste utförda aktiviteterna 2020 och planerade
aktiviteter för 2021.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 46

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet


Förteckning enligt bilaga med domar och beslut från rätten för perioden 10
mars – 14 april 2021



Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg
11 mars – 14 april 2021



Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, paragraf 62: Redovisning av ej
slutbehandlade motioner och medborgarförslag



Redovisning av boendekön mars 2021, VON 2021/11.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 47

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 14
april 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 mars 2021 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
Individärenden
20 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista.
250 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista.
44 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista.
Personalärenden
37 anställningsavtal enligt lista.
Ekonomiärenden
En beslutsattest för budgetansvarig.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

