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Vård- och omsorgsnämnden

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid

Linbanegatan 12, konferenslokal Kungsängsliljan, torsdagen den 28 maj
2020, klockan 17.00–20.10

Beslutande

Bitte Myrsell, Ordförande (M)
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S)
Lars Olsson (C)
Inger Bertilsdotter (L), via Skype
Lasse Skoglund (MP)
Tomas Hellsberg (S), via Skype
Kim Jämsä (NE)
Mats Pettersson (SD), via Skype
David Alfvenhierta (S), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Anne-Marie Lindström (NE), via Skype

Övriga deltagare

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Barbara Lundgren, administrativ chef
Jenny Åhlin, nämndsekreterare
Ann-Sofie Magnusson, ekonom, del av mötet

Justeringens plats och tid

Torsdagen den 4 juni 2020

Avser paragrafer

40 - 52

Sekreterare
Jenny Åhlin
Ordförande
Bitte Myrsell
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Solweig Sundblad
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Paragraf 40

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 41

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar att följande delar av förvaltningsinformationen flyttas till
första punkt:


Redovisning av PWCs översyn av kommunens ramar, investeringsplan



och finansiella plan
Uppdaterad information kring förutsättningarna för beslutssammanträden
under rådande situation med anledning av coronaviruset.

I övrigt godkänns föredragningslistan.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 42

Ärendenummer VON2019/117

Ekonomi - månadsuppföljning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning och
månadsrapport för april 2020 och lägger dessa till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet.
Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2020 presenteras.
I början av 2020 ställde förvaltningen ett effektiviseringskrav på verksamheterna på
knappt 23 miljoner för att uppnå ett nollresultat. Detta omställningsarbete
påbörjades redan under 2019. Verksamheternas möjlighet att klara dessa krav
handlar om att minska bemanningen.
Vissa effektiviseringar har hanterats under året första månader, samtidigt som
förvaltningens svårpåverkbara kostnader har ökat, vilket gör att det positiva
resultatet av enheternas effektiviseringar inte syns.
Utifrån rådande läge med corona-pandemin är förvaltningens bedömning att de
planerade effektiviseringarna inte kommer att kunna genomföras. Det är otänkbart
att minska personal när verksamheterna kommer att behöva varenda medarbetare
de har, samtidigt som de även behöver anställa fler.
Förvaltningen kommer att ställa krav på verksamheterna att bibehålla den
prognos de hade innan coronaviruset började spridas. Alla kostnader utöver det
ska med tydlighet kunna kopplas till corona och verksamheterna ska använda
specifik aktivitet för det.
Den totala uppskattade kostnaden som knyts till corona för 2020 är 47,4 miljoner
kronor. Nämndens svårpåverkbara kostnader prognosticeras till 6,8 miljoner
kronor. Återstående kostnader är 8,2 miljoner kronor som enligt tidigare plan skulle
hanterats i verksamhetens effektiviseringskrav.
Utifrån ovanstående beskrivning lämnar vård- och omsorgsnämnden en prognos
på -62,4 miljoner.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning och
månadsrapport för april 2020 och lägger dessa till handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 maj 2020
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning och
månadsrapport för april 2020 och lägger dessa till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 43

Ärendenummer VON2020/55

Remiss avseende utredningen om välfärdsteknik i
äldreomsorgens betänkande Framtidens teknik i
omsorgens tjänst, SOU 2020:14
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de
förslag som föreslås.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 20 april 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköpings kommun fått möjlighet att lämna
synpunkter på remiss från Socialdepartementet avseende utredningen om
Välfärdsteknik i äldreomsorgens 2018:11 betänkande Framtidens teknik i
omsorgens tjänst SOU 2020:14.
Remissvaret ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 14 augusti 2020.
Remissen inkom till kommunledningsförvaltningen 26 mars 2020 och har senare
överlämnats till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.
Utredningen har haft i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan
främja införandet av välfärdsteknik. Med välfärdsteknik avses alla typer av tekniker
med ett användarperspektiv som syftar till att förbättra kvaliteten på välfärdstjänster
genom ökad självständighet, oberoende och värdighet för mottagare av hälso- och
sjukvård eller omsorgstjänster. Införandet av välfärdsteknik handlar inte om att
köpa in vissa produkter utan om att utveckla tjänster och införandet av arbetssätt
som tillgodoser den enskildes behov på nya sätt.
Syftet är att förbättra förutsättningarna för verksamheterna och personalen inom
äldreomsorgen att ta tillvara möjligheten att använda välfärdsteknik. De förslag
som utredningen hade i uppdrag att komma fram till gällde:




Stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.
Förbättrade rättsliga förutsättningar att använda välfärdsteknik
Förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.

I utredningen har framkommit 6 hinder för ett bredare införande av digitalisering
som redovisas i tjänsteskrivelsen.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ser mycket positivt på utredningens förslag.
Utredningen har fångat de problem som i dag finns för ett införande av teknik i vård
och omsorg och har också hittat lösningar på mer generella problem som
exempelvis sekretess, personlig integritet och samtycke. En stor del i utredningen
beaktar problemet med hur man kan arbeta på ett rättssäkert sätt med personer
som har problem att förstå och fatta beslut om bra lösningar av stöd och
hjälpinsatser som faktiskt hjälper individen.
Utredningen har tagit stöd av många tidigare genomförda utredningar inom
området och förvaltningens uppfattning är att förslagen visar på en form och
struktur för fortsatt utveckling för en resurseffektiv äldreomsorg med
professionalism i fokus.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de
förslag som föreslås.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 maj 2020
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de
förslag som föreslås.
__________
Kopia till:
Socialdepartementet

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 44

Ärendenummer VON2020/56

Remiss - Översyn av yrket personlig assistent SOU
2020:01
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de
förslag som föreslås.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 22 april 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköpings kommun fått möjlighet att lämna
synpunkter på remiss från Socialdepartementet avseende utredningen om översyn
av yrket personlig assistent, SOU 2020:01.
Remissvaret ska ha inkommit till socialdepartementet senast 23 juni 2020.
Remissen inkom till kommunledningsförvaltningen den 26 mars och har senare
överlämnats för vård- och omsorgsnämnden för besvarande.
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av yrket personlig assistent. I
översynen har ingått att undersöka hur arbetsförhållandena ser ut för personliga
assistenter hos arbetsgivare i olika sektorer. Syftet är att vid behov ge förslag på
åtgärder som syftar till goda arbetsförhållanden för personliga assistenter samtidigt
som den assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.
Utredningen har baserats på studier och statistik samt diskussioner med
personliga assistenter, forskare, assistansanordnare, myndigheter, organisationer
och assistansanvändare. Vidare har ca 1000 personliga assistenter svarat på en
enkät.
I tjänsteskrivelsen beskriver förvaltningen vad som framkommit i utredningen.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på de förslag som utredningen ger. Att
säkerställa personliga assistenters arbetsvillkor och trivsel gynnar assistenterna
men också den som får assistansen och kommunerna. Kommunerna får i dag ofta
gripa in med kort varsel då det saknas assistenter hos privata utförare. Det är ett
svårt uppdrag att utföra utifrån behov och med den kvalitet som den enskilde ofta
efterfrågar. Att lägga över sjuklönekostnader till de privata utförarna att hantera är

Justerarnas signaturer
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särskilt positivt då detta arbete tar mycket tid i administration i kommunen utan att
ge något mervärde för vare sig assistent eller den assistansberättigade.
Vidare är det önskvärt att som utredningen föreslår titta över lagen om
hushållsarbete. Det finns idag en osäkerhet vad som ingår i arbetet och assistenter
upplever ofta osäkerhet omkring arbetsuppgifter som den assistansberättigade ber
att assistenten ska göra exempelvis rensa hängrännor, måla om hus, laga
takpannor, beskära äppelträd etc.
Att det fortsatt utreds frågor omkring begreppet egenvård och assistans är av
yttersta vikt. Förvaltningen utgår ifrån att de frågor som framkommit i föreliggande
utredning utreds vidare i det kommittédirektiv ”Stärkt rätt till personlig assistans för
stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn” som beslutades av regeringen den 23
januari 2020. Förslaget är att den senare utredningen ska redovisas den 23 mars
2021.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de
förslag som föreslås.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 maj 2020
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de
förslag som föreslås.
__________
Kopia till:
Socialdepartementet

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 45

Ärendenummer VON2020/70

Uppsägning av avtal enligt LOV - Privathemtjänst i
Sverige AB
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppsägningen från privat hemtjänst AB i
Sverige. Avtalet avslutas 2020-06-22.

Beskrivning av ärendet
Privat hemtjänst i Sverige AB, med organisationsnummer 556860-6585, ingick
avtal med Enköpings kommun 2016-03-01 för utförande av socialtjänst enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV.
Privathemtjänst i Sverige AB har den 23 mars 2020 inkommit med en uppsägning
av det avtal avseende hemtjänst som de har med nämnden. Avtalet har gällt
serviceinsatser, kategori 2. Av avtalet framgår att företaget har 90 dagars
uppsägningstid.
Anledningen till uppsägningen är att företaget vill satsa på personlig assistans i
fortsättningen.
Privat hemtjänst hade vid uppsägningsdatumet 3 kunder.
Dessa har nu valt nya utförare.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppsägningen från privat hemtjänst AB i
Sverige. Avtalet avslutas 2020-06-22.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 maj 2020
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppsägningen från privat hemtjänst AB i
Sverige. Avtalet avslutas 2020-06-22.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 46

Ärendenummer VON2020/12

Revidering av riktlinjer för myndighetsutövning enligt
SoL och LSS 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av de förändringar som gjorts i riktlinjer
för myndighetsutövning och ställer sig bakom dessa.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare år beslutat om innehållet i riktlinjerna som
vägleder SoL- och LSS-handläggares myndighetsutövning. Från och med 2020
antogs en ordning där förvaltningschef fastställer riktlinjerna och att vård- och
omsorgsnämnden sedan tar sedan del av riktlinjerna och ställer sig bakom dem.
I föreliggande riktlinjer har vissa områden förtydligats och då med särskilt
beaktande att inte vara kostnadsdrivande. För övrigt har redaktionella förändringar
gjorts mot beaktande av rättsfall och förändring av lagtexter.
De viktigaste förändringarna är:

Justerarnas signaturer



Boendestödets uppdrag är förtydligat både vad gäller innehåll,



tillgänglighet och målgrupp för att avhjälpa de oklarheter som funnits
Medföljning (tidigare kallat Ledsagning) har tydligt begränsats då detta är



en insats som ökar och belastar verksamheten mycket
Tillredning av måltider, har förändrats så att det inte ifrån handläggares




håll styr hur verksamheten löser uppdraget. Här pågår ett arbete att hitta
smarta effektiva lösningar hos egenregi
Hjälp med att sköta husdjur, har tydligt begränsats
Hemtjänst till en person som bor i särskilt boende, har tydligt



begränsats till att beviljas i samband med ”invänjning” till boende
Insatser i boende, vi beskriver ett baspaket som alltid ingår. Utöver detta




kan kunder söka ytterligare insatser hos biståndshandläggare
Ny text om Fjärrtillsyn som första handsval
Ny text om provbo, dock inget som ännu prövats i praktiken



Ny text om anhörigbehörighet (dock under bearbetning avseende



gemensam tolkning i länet.)
Ny text om Framtidsfullmakt
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av de förändringar som gjorts i riktlinjer
för myndighetsutövning och ställer sig bakom dessa.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 47

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-14, paragraf 39: Revisionsberättelse och
beslut om ansvarsfrihet (VON2020/57)
- Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
för perioden 17 april - 20 maj 2020
- Förteckning enligt bilaga med inkomna domar och beslut för perioden 16 april –
20 maj 2020
- Statistik boendekö, april 2020 (dnr VON 2020/13)
- Inkommen skrivelse från Synskadades Riksförbund: Satsa på syn- och
hörselinstruktör – en lönsam investering för kommunen. Ordförande har svarat på
skrivelsen (VON2020/73)
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 48

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Diskussioner har förts med kommunalråd och kommundirektör om
organisationstillhörighet för Onedotzero. Nu finns det ett förslag som presenteras.
_____
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 2 mars 2020 att utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden fortsätter att vara arbetslöshetsnämnd och ansvara
för arbetsmarknadsinsatser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick även i
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en gemensam målbild för
arbetsmarknadsfrågorna och hur samverkan mellan nämnderna ska utformas.
Uppdraget skulle återredovisas till kommunstyrelsen i maj.
Berörda nämnder har haft gemensamma arbetsutskott och under arbetets gång
ser inte vård- och omsorgsnämnden att man är en berörd nämnd då målgruppen
saknas.
____
Vård- och omsorgsnämnden vill skicka med en hälsning till alla medarbetare om
vilket fantastiskt arbete alla bidrar med.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 49

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Ekonom Ann-Sofie Magnusson lämnar en redovisning av PWCs översyn av
kommunens ramar, investeringsplan och finansiella plan.
Nämndsekreterare Jenny Åhlin ger en uppdaterad information kring
förutsättningarna för beslutssammanträden under rådande situation med anledning
av coronaviruset. Rutinen uppdateras och skickas ut på nytt till alla ledamöter och
ersättare i nämnden.
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande:



Nulägesrapport med anledning av corona.
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 april informerade
ordföranden att eftersom socialnämnden har ett effektiviseringskrav för att
få en budget i balans, undersökte socialförvaltningen alternativ driftform av
det framtida samsjuklighetsboendet. På socialnämndens senaste
sammanträde informerade socialförvaltningen att bedömningen och
förslaget är att fullfölja driftsättning av samsjuklighetsboendet.



IVO har nu genomfört en riktad tillsynsinsats avseende särskilda boenden
och bostäder med särskild service med anledning av den pågående
smittspridningen av covid-19. Förvaltningen har fått ett par resultat och av
de uppgifter som framkommit föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare
granskning av verksamheterna.



Information om ett pågående arbete inom området välfärdsteknik som ska



genomföras i projektform.
Inkommit protestlista från ordföranden i funktionshinders- och



pensionärsföreningar i Enköpings kommun om ändrad verksamhet vid Villa
Sandgatan. Nämndens ordförande och förvaltningschefen besvarar
skrivelsen.
Balkongerna på Åkersbergsvägen har varit stängda en period
ur säkerhetssynpunkt på grund av vissa brister i fastigheten. Berörda har
fått information om att balkongerna kan användas igen. De boende har
fått erbjudande om viss hyresreducering.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 50

Skrifltig information från kontaktpolitiker
Beskrivning av ärendet
Det finns inget att rapportera.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 51

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 20
maj 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 april 2020 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
22 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
278 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
74 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt
24 anställningsavtal enligt lista.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-05-28
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 52

Ärendenummer VON2020/59

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med
2020-03-31
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och
avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som
inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av
beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS).
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en
gång per kvartal.
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.
Redovisningen avser beslut fattade till och med 31 december 2019 och som inte
verkställts senast 31 mars 2020. I redovisningen ska också framgå beslut som
tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller
kontaktpersonsuppdrag.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 20 maj 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att 24 beslut enligt SoL inte har verkställts inom den
aktuella perioden. 14 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart två av dessa
personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Redovisningen visar också
på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet.
Inom LSS är det 27 beslut som inte har verkställts. 17 av dessa avser avbrott i
verkställighet.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-28
Vård- och omsorgsnämnden

__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Intygas att kopian överensstämmer med originalet

20 (20)

