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Sammanträdesdatum
2022-05-18
Vård- och omsorgsnämnden

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid

Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 18 maj 2022,
klockan 13.30–16.50

Beslutande

Bitte Myrsell, Ordförande (M)
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S)
Lars Olsson (C)
Björn Hellström (L)
Åsa Tinnerholm (MP)
Tomas Hellsberg (S)
Kim Jämsä (NE)
Barbara Ciolek (SD)
Ritva Sunnanå-Ericson (M), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Marja-Leena Tiitinen (KD)

Justeringens plats och tid

Rådhusgatan 8, fredagen den 27 maj 2022

Avser paragrafer

55 - 65

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

2022-05-18
2022-05-27
2022-06-20
2022-06-17

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
Agneta Åkesson, verksamhetsområdeschef LSS, socialpsykiatri, hemtjänst
Agnetha Resin, verksamhetsområdeschef för myndighet
Maria Palm, verksamhetsområdeschef för äldreomsorg
Sirpa Huisman, verksamhetsområdeschef för kommunrehab
Jenny Åhlin, nämndsekreterare
Peter Book, kommunalråd, del av paragraf 57
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Paragraf 55

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

Justerarnas signaturer
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4 (17)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 56

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.

__________

Justerarnas signaturer
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5 (17)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 57

Ärendenummer VON2021/163

Ekonomi - tertialrapport april 2022
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer tertialrapport april 2022 och översänder
den till kommunstyrelsen.

Reservationer
Kim Jämsä (NE) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Förvaltningen har tidigare år identifierat och föreslagit ett antal åtgärder som inte är
kopplade till personaleffektiviseringar och som på sikt skulle kunna ge besparingar.
Det rätta beslutet hade varit att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja med arbetet
omgående för att få en budget i balans.

Beskrivning av ärendet
Tertialrapport april avser perioden till och med april 2022 och fastställs av
kommunstyrelsen och är något fylligare än en ordinarie månadsrapport.
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet samt presenterar
ett nytt sätt att redovisa nyckeltal jämfört med den tidigare månatliga
verksamhetsuppföljningen.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
I spåren av en tuff tid med pandemin är det en utmattad organisation som har gått
in i år 2022. Det är en betydande utmaning att säkerställa återhämtning för
medarbetarna inom förvaltningens kärnverksamheter men också att bibehålla
deras engagemang och motivation.
Det är en tid där förvaltningen också möter stora utmaningar i att rekrytera
medarbetare, baspersonal likväl som hälso- och sjukvårdsmedarbetare. I
kombination med att rekrytera kompetenta medarbetare ökar också komplexiteten
för den verksamhet som ska bedrivas med svårt sjuka kunder.
För att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt dagliga arbete fortsätter arbetet med att
tillsätta ytterligare ett antal enhetschefer för att säkerställa ett hållbart ledarskap
övertid, med färre medarbetare per chef.
Prognosen för 2022 bedöms i nuläget att landa på -24,0 miljoner kronor. Det beror
bland annat på kostsamma enskilda ärenden inom flera av förvaltningens

Justerarnas signaturer
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verksamheter men också efterdyningarna av pandemin med fortsatt mycket höga
kostnader för skyddsmaterial.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer tertialrapport april 2022 och översänder
den till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 maj 2022
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget
ställningstagande.

Yrkanden
Kim Jämsä (NE) yrkar att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att titta på
åtgärder för att få en budget i balans.
Solweig Sundblad (S) yrkar med instämmande från Tomas Hellsberg (S), Björn
Hellström (L) och Ritva Sunnanå-Ericson (M) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till
beslut och dels Kim Jämsäs (NE) yrkande. Ordföranden föreslår en beslutsgång
som innebär att vård- och omsorgsnämnden först får ta ställning till förvaltningens
förslag till beslut och därefter Kim Jämsäs (NE) yrkande. Vård- och
omsorgsnämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter vård- och omsorgsnämnden ta ställning till förslagen och finner
att man beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut och avslå Kim Jämsä
(NE) yrkande.

__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Paragraf 58

Ärendenummer VON2022/50

Remiss av Departementspromemoria 2022:4, Ökade
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till Socialdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun är en av många remissinstanser som har fått möjlighet att
lämna synpunkter på remiss av promemoria 2022:4, ökade möjligheter till
användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Remissvaret ska ha inkommit
till Socialdepartementet senast 9 juni 2022. Remissen inkom till kommunstyrelsen
och har senare överlämnats till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.
Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun har tagit del av promemorian
avseende ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Enköpings kommun ställer sig positiva till samtliga förslag i promemorian med
undantaget att bestämmelsen inte enbart ska rikta sig till socialtjänstens insatser
inom äldreomsorgen utan även till socialtjänstens insatser inom stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Enköpings kommun överlämnar remissvaret till
Socialdepartementet.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till Socialdepartementet.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 maj 2022
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till Socialdepartementet.
__________

Justerarnas signaturer
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Kopia till:
Socialdepartementet
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Paragraf 59

Ärendenummer VON2022/61

Remiss- Bostadsförsörjningsprogram för Enköpings
kommun
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsens PLEX-utskott.

Beskrivning av ärendet
Till vård- och omsorgsnämnden har det inkommit en remiss från
kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) gällande
bostadsförsörjningsprogram med tillhörande mål och riktlinjer för Enköpings
kommun ärendenummer KS2021/46. Remisstiden är till den 6 juni 2022.
I enlighet med lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar (2000:1383)
arbetar Enköpings kommun med en uppdatering av kommunens
bostadsförsörjningsprogram. År 2016 antog kommunen sitt första
bostadsförsörjningsprogram där fokus låg på att skapa möjlighet för så många
bostäder som möjligt.
Detta bostadsförsörjningsprogram ska fortsatt säkerställa behovet av nybyggnation
i takt med befolkningsutvecklingen, men fokus ligger på att skapa kvalitativa
bostäder för alla. Vilket innefattar bostadsbehoven för särskilda grupper.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till att
bostadsförsörjningsprogrammet uppdateras.
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att ange kommunens behov, mål
och riktlinjer gällande bostadsförsörjningen. Bland annat lagstiftning på nationell
och regional nivå utgör utgångspunkten i kommunens arbete med
bostadsförsörjning. Det innefattar naturligtvis kommunens ansvar enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) att tillse särskilda bostadsbehov.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med andra aktörer deltagit i
samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen vid framtagandet av programmet
och har därmed inga övriga synpunkter.

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 kommunstyrelsens PLEX-utskott.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 10 maj 2022
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsens PLEX-utskott.
__________
Kopia till:
framtidsdialog@enkoping.se

Justerarnas signaturer
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Paragraf 60

Ärendenummer VON2022/77

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till
och med 2022-03-31
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 2021 och som inte
verkställts senast 30 mars 2022. I redovisningen ska även 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 9 maj 2022 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 26 beslut enligt SoL och 29
beslut enligt LSS som inte verkställts inom tidsramen.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 61

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar från senaste sammanträdet med kommunala
pensionärsrådet. Många frågor handlade om Kryddgården.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 62

Information om närvårdsarbetet
Beskrivning av ärendet
Solweig Sundblad (S) informerar från lokalt samråd HSVO den 28 april 2022.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 63

Förvaltningen informerar
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet inleds med att verksamhetsområdschef för äldreomsorg Maria Palm
och verksamhetsområdschef för kommunrehab Sirpa Huisman informerar om vårdoch omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning nu och framåt.
____
Verksamhetsområdeschef för Kommunrehab Sirpa Huisman informerar om den
länsövergripande samverkan gällande individuellt förskrivna hjälpmedel som pågår
i Uppsala län. I slutrapporten som tagits fram har arbetsgrupp och styrgrupp
kommit fram till fyra fokusområden som kommun och region behöver arbeta med
för att skapa en jämlik och än mer kostnadseffektiv hjälpmedelshantering i Uppsala
län. De fyra fokusområdena är:
1.
2.
3.
4.

En väg in
Övergripande styrning
Gemensamma riktlinjer
Ökad samverkan region och kommuner i alla led

Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker dessa fokusområden. Eventuella synpunkter
på slutrapporten lämnas på mejl till Sirpa Huisman.
____
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar att den 15 juni har vi en halv
planeringsdag med vård- och omsorgsnämnden och ledningen samt eventuellt ett
kort sammanträde. Inbjudan till dagen är utskickad till alla.
__________
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Paragraf 64

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

Beskrivning av ärendet
·

Förteckning enligt bilaga med beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala 16
februari – 28 april 2022.

·

Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-19, paragraf 60: Revisionsrapport –
Granskning av ekonomistyrning, dnr VON2022/79.

·

Redovisning av boendekön, dnr VON 2022/12.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 65

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 11
maj 2022 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
överlåtit beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstepersoner i vissa
ärenden.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.
Följande delegeringsbeslut för april 2022 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
Individärenden
13 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista
260 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista
49 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista.
Personalärenden
61 anställningsavtal enligt lista.
__________

Justerarnas signaturer
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