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Paragraf 65

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.
__________
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Paragraf 66

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden föreslår att följande extra ärende läggs till föredragningslistan:


Utreda möjligheten att säga upp hyreskontraktet på Åsundagården.

I övrigt godkänns föredragningslistan.
__________
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Paragraf 67

Ärendenummer VON2019/134

Revidering av vård- och omsorgsnämndens
långsiktiga plan 2020-2023
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Revidering av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 antas.
Vård- och omsorgsnämnden för egen del
Revidering av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023
fastställs med tillägget att målvärdena vid indikatorerna under nämndens
ekonomiska nyckeltal räknas upp med 2 procent.

Reservationer
Kim Jämsä (NE) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Det saknas tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut om vilken ekonomisk
inriktning nämnden ska ha. Dels under 2021, men även kommande år fram till
2023. Även om den långsiktiga planen och indikatorerna går att revidera årligen, så
är det av största vikt att vi från början sätter en tydlig ambition och ett tydligt mål.
Det är väldigt otydligt vad 1, 2 eller 3% i uppräkning får för konsekvenser på den
totala budgeten och det finns heller ingen koppling till eventuella åtgärder som
förvaltningen redan gjort eller har för avsikt att genomföra inom respektive
indikator. Risken är att vi styr och följer upp med en indikator som i sig inte är
styrande.

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.
I december 2019 antog kommunfullmäktige samtliga nämnders långsiktiga planer
för perioden 2020-2023. Nämnderna har möjlighet att göra kompletteringar och
justeringar i de långsiktiga planerna. Beslut om eventuella justeringar och
kompletteringar tas i kommunfullmäktige i november 2020.
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Vård- och omsorgsförvaltningen har den 17 september 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att den långsiktiga planen 2020-2023 är
kompletterad med vissa uppgifter. För alla mål har indikatorernas målvärden
gällande ”på rätt väg” justerats så att de visar intervallet mellan
målvärdena ”uppnått” och ”ej uppnått”.
Nämndens ledamöter och ersättare fick i juni 2020 skickat till sig förslag till
revidering av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan. Vid vård- och
omsorgsnämndens sammanträde den 27 augusti 2020 presenterades de större
förslag till revideringar och en diskussion i ärendet fördes.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Revidering av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 antas.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Revidering av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023
fastställs.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 september
2020 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget
ställningstagande.

Yrkanden
Solweig Sundblad (S) yrkar att målvärdena vid indikatorerna under nämndens
ekonomiska nyckeltal räknas upp med 2 procent.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 68

Ärendenummer VON2017/174

Intraprenader återgår till egen regi
Beslut
I enighet med vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023 återgår de
LSS-verksamheter som tidigare bedrivits på intraprenad till förvaltningens ordinarie
drift.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2014 att gruppbostäderna
Svinnegarnsvägen, Gamla vägen, Torggatan 9, Ekspinnargatan, Vulcanusvägen,
samt korttidsboendet Gluggen skulle drivas som intraprenader. Avtalstiden var fyra
år med möjlighet till två års förlängning, och därefter ytterligare två års förlängning.
Avtalstiden löper som längst till 2022-08-31.
Av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023 framgår att
målsättningen är att ett LSS-boende ska konkurrensutsättas. Genom att låta
intraprenaderna återgå i förvaltningens ordinarie drift och fortsätta
konkurrensutsätta Fotbollsgatans gruppbostad uppfylls vård- och
omsorgsnämndens mål.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
I enighet med vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023 återgår de
LSS-verksamheter som tidigare bedrivits på intraprenad till förvaltningens ordinarie
drift.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 september
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
I enighet med vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023 återgår de
LSS-verksamheter som tidigare bedrivits på intraprenad till förvaltningens ordinarie
drift.
__________
Kopia till:
Verksamhetsområdeschef LSS
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Paragraf 69

Ärendenummer VON2019/117

Ekonomi - delårsbokslut T2
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delårsrapport 2020-08-31 och
verksamhetsuppföljning för augusti 2020 och lägger de till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet.
I början av 2020 ställde förvaltningen ett effektiviseringskrav på verksamheterna på
knappt 23 miljoner kronor för att uppnå ett nollresultat. Detta omställningsarbete
påbörjades redan under 2019. Verksamheternas möjlighet att klara dessa krav
handlar om att minska bemanningen.
Vissa effektiviseringar hanterades under årets första månader, samtidigt som
förvaltningens svårpåverkbara kostnader ökade. Utifrån rådande läge med Coronapandemin gjorde förvaltningen en bedömning att de planerade effektiviseringarna
inte skulle kunna genomföras. Det sågs som otänkbart att minska personal när
verksamheterna skulle komma att behöva varenda medarbetare de hade, samtidigt
som de även skulle behöva ta in nya. Trots detta så har verksamheterna utfört ett
mycket bra arbete och har på total nivå sparat in de kostnader som
förvaltningsledningen gav som uppdrag vid årets början. Dessvärre så har
nämndens svårpåverkbara kostnader ökat ytterligare och prognosticeras till 12,9
miljoner kronor. Det är kostnader för till exempel personlig assistans,
utskrivningsklara, köpta platser samt tomhyror. Detta innebär ytterligare
effektiviseringskrav på egen regi för att nå en budget i balans. Förvaltningens
bedömning är att det inte är möjligt under innevarande år.
Med hänsyn tagen till pandemin så kommer den att ge mycket stora ekonomiska
konsekvenser. Det är och har varit nästintill omöjligt att prognosticera kostnaderna
då förvaltningen inte kan uppskatta när en återgång till ett normalläge kommer att
ske eller vad ett normalläge kommer att vara. Det kan också ske förändringar i till
exempel smittskyddsrekommendationer, vilket kan ha en stor påverkan på
kostnaden.
Nämndens prognos är beräknad utifrån ett utfall av Corona-relaterade kostnader till
och med sista augusti. De kostnaderna har applicerats på resten av året. Den
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totala uppskattade kostnaden som knyts till Corona för 2020 är 38,7 miljoner
kronor.
Utifrån ovanstående beskrivning så lämnar nämnden en prognos på -51,6 miljoner
kronor.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delårsrapport 2020-08-31 och
verksamhetsuppföljning för augusti 2020 och lägger de till handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 september
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delårsrapport 2020-08-31 och
verksamhetsuppföljning för augusti 2020 och lägger de till handlingarna.
__________
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Paragraf 70

Ärendenummer VON2020/103

Investeringsplan 2022-2031 för vård- och
omsorgsnämnden
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2022-2031 som ett
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för
investeringar ta fram en investeringsplan för budgetperioden, 2022-2024, samt för
de kommande åren 2025-2031.
Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen tagit fram ett
förslag till investeringsplan för perioden 2022-2031 som vård- och
omsorgsnämnden fått ta del av.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser fortsatta behov för främst gruppbostad, men det finns inga planer
på byggnation förrän tidigast 2022/2023 samt 2026/2027 enligt investeringsplanen.
Övriga inventarier budgeteras med 4 miljoner kronor per år och det är till exempel
kallelselarm och möbler.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2022-2031 som ett
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 september
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2022-2031 som ett
underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 71

Ärendenummer VON2020/93

Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun är en av många remissinstanser på förslaget till Regional
utvecklingsstrategi för Uppsala län. Kommunstyrelsen kommer att skicka ett
gemensamt remissvar för Enköpings kommun och önskar nu nämndernas
synpunkter senast den 25 september 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 10 september 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av ärendet framgår att förslaget till regional utvecklingsstrategi
bygger vidare på strukturen på nuvarande RUS, med en vision som konkretiseras i
tre strategiska utvecklingsområden:


En region för alla



En hållbart växande region



En nyskapande region

De strategiska utvecklingsområdena är ömsesidigt påverkande och beroende av
varandra samtidigt som de ger ingång och struktur för länets utvecklingsarbete.
Denna strategi ska även fungera som länets Agenda 2030-strategi.
Det regionala utvecklingsarbetet är en del av Sveriges politik för hållbar tillväxt och
utveckling och Europeiska unionens sammanhållningspolitik, som syftar till att
minska skillnaderna mellan Europas regioner.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser det som positivt att det finns en inriktning för länets långsiktiga
utvecklingsarbete och vilka steg som behöver tas för att nå dit.
Nästa del i detta utvecklingsarbete är att arbeta fram aktivitetsplaner som förankras
med länets medlemmar så att alla känner delaktighet. En väsentlig del för att få till
en god samverkan är att löpande följa upp ansvarsfördelningen samt att alla parter
medverkar till en utveckling.
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Nulägesanalysen av RUS 2017-2020 har utmynnat i relevanta utvecklingsområden
som är viktiga för länssamarbetet.
En region för alla
De långsiktiga utvecklingsmålen är: Ett hälsofrämjande samhälle, Ett öppet och
inkluderande samhälle samt Utbildning och sysselsättning för alla. Dessa mål
stämmer väl överens med vård- och omsorgsnämndens uppdrag. Uppsala läns
invånare ska ha en god livskvalitet och hälsa, och ges möjlighet till utveckling och
delaktighet i samhället och arbetslivet. Alla invånare ska ges en möjlighet till en bra
start i livet med god utbildning och livslångt lärande.
Länets åtaganden mynnar bland annat ut i att främja hälsosamma levnadssätt, ge
ökade möjligheter till digital kompetens för inkludering och delaktighet samt
möjliggöra egen försörjning på en mer jämställd, jämlik och växande
arbetsmarknad.
En hållbart växande region
De långsiktiga utvecklingsmålen är: Tillgängliga och hållbara transporter, Säkra
och attraktiva städer och livsmiljöer samt Livskraftiga naturmiljöer och hållbar
livsmedelsförsörjning. Utformningen av livsmiljöer har stor betydelse för hälsa och
välbefinnande. De behöver vara universella genom att utgå ifrån att människor är
olika och samhället måste planeras och utformas så att alla kan vara delaktiga,
oavsett funktionsförmåga. Tillgång till bredband och en ökad digitalisering är
nödvändigt för att möta framtidens utmaningar.
En nyskapande region
De långsiktiga utvecklingsmålen är: Kompetens till länets företag och
organisationer, Ett gott klimat för utveckling och hållbar tillväxt i hela
länet samt Innovation för hållbar tillväxt och utveckling. För att få en bättre
matchning mellan utbildningssystemet och länets bristyrken och regionala
styrkeområden med tillväxtpotential krävs en samverkan i arbetet för balans mellan
utbud och efterfrågan. Vård- och omsorgscollege är ett samverkansarbete för
relevanta aktörer.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
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Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 september
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Paragraf 72

Ärendenummer VON2020/106

Uppdrag att utreda om utträde ur lokal på
Åsundagården
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen följande uppdrag till nämndens
sammanträde den 14 december 2020:
1. Kontakta fastighetsförvaltningen för dialog om uppsägning av
hyreskontrakt på Åsundagården
2. Redogöra för möjligheter och hinder för utträde ur lokalen på
Åsundagården. Samtliga perspektiv ska beaktas; ekonomi, medarbetare
och kund/kvalitet
3. Redogöra för en tänkbar process för utträde ur lokalen på Åsundagården
och med tillhörande tidsplan
4. Utifrån ovanstående lägga fram förslag till beslut om nästa steg i
processen, samt
5. Förvaltningen lämnar en delrapport om hur långt uppdraget kommit på
sammanträdet den 24 november 2020.

Beskrivning av ärendet
Utifrån de besparingskrav som låg på vård- och omsorgsnämnden under 2019 gav
nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på tre omvårdnadsboenden
som skulle kunna avvecklas i syfte att minska antalet platser. Det boende som
förvaltningen lyfte fram som förslag nummer 1 var Åsundagården. Detta utifrån att
fastigheten inte kan erbjuda förutsättningar för att bedriva ett boende optimalt ur
något perspektiv.
Då det i dialog med EHB nu framkommit intresse för fastigheten och möjligheten till
ett trygghetsboende vill vård- och omsorgsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att
gå vidare med det.
__________
Administrativa chefen
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Paragraf 73

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar från arbetsutskottets möte med revisorerna.
__________
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Paragraf 74

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Agnetha Resin informerar om följande:
Information om hanteringen av kö till särskilt boende. Under ärendets gång
beslutar vård- och omsorgsnämnden att den månadsvisa rapporten om
kösituationen från och med nästa sammanträde kompletteras med en
tjänsteskrivelse som beskriver de förhållanden som ligger bakom de siffror som
redovisas.
På sammanträdet i augusti föreslog ordföranden att förvaltningen vid
tillfälle utreder möjligheten att ändra beslutet om hemtjänsttaket på 150 timmar till
socialstyrelsens rekommenderade 120 timmar. Det finns idag beskrivet i riktlinjerna
för myndighetsutövning och det kan finnas anledning att revidera dessa efter att
förfrågningsunderlaget enligt LOV är godkänt.
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande:
Lägesrapport om Corona.
Riktade informationsbrev har skickats till anhöriga med anledning av att
besöksförbudet på äldreboenden upphör den 1 oktober 2020.
Remissvar på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om besök i särskilda
boendeformer för äldre under covid -19.
Resultatet ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” har kommit. Nämnden kommer
att få en redovisning av resultatet vid senare tillfälle.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-24
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 75

Ärendenummer VON2020/98

Anmälan 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)
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att händelsen rör en fallskada. Vård och
behandling försenades när läkare inte kontaktades i direkt samband med att
patienten föll. Därmed bedöms händelsen vara till viss del undvikbar. Själva
fallhändelsen bedöms inte vara en avvikelse från planerad vård men sannolikheten
är stor att händelsens konsekvens förvärrades av att beslutsstöd för sjuksköterskor
inte användes samt att läkarkontakt uteblev när patienten undersöktes vid första
tillfället.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Händelsen är av den allvarlighetsgraden att anmälan sker till IVO enligt lex Maria.
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.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-09-24
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 76

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet
- Förteckning enligt bilaga med inkomna domar och beslut för perioden 19 augusti17 september 2020
- Statistik boendekö, augusti 2020 (dnr VON 2020/13).
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2020-09-24
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 77

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 17
september 2020 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 augusti 2020 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
21 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
165 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
17 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt
29 anställningsavtal enligt lista.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

