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Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragrafer 100 - 111 
  
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 2021-11-17 
Anslaget sätts upp 2021-11-26 
Anslaget tas ned 2021-12-20 
Sista dag att överklaga 2021-12-17 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Plats och tid Haga slott, onsdagen den 17 november 2021, klockan 08.30–10.15 
  
Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M) 

Solweig Sundblad, Vice ordförande (S) 
Lars Olsson (C) 
Björn Hellström (L) 
Lasse Skoglund (MP) 
Tomas Hellsberg (S) 
Anna-Lena Bäckvall (S) 
Kim Jämsä (NE) 
Barbara Ciolek (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ritva Sunnanå-Ericson (M) 

Marja-Leena Tiitinen (KD) 
Anne-Marie Lindström (NE) 
Britta Dalved (V) 
Mikael Pettersson (SD) 
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Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef 
Barbara Lundgren, administrativ chef 
Agnetha Resin, verksamhetsområdeschef myndighet 
Agneta Åkesson, verksamhetsområdeschef LSS, socialpsykiatri, hemtjänst 
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Maria Palm, verksamhetsområdeschef äldreomsorg 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
Andreas Bergold, resultatenhetschef, del av mötet 

  



Protokoll  3 (18) 

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................4 

Godkännande av föredragningslista ..................................................................................................................5 

Ekonomi - månadsuppföljning ............................................................................................................................6 

Sammanträdestider 2022 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott ...........................................7 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service ...............................10 

Anmälan till IVO enligt lex Maria ......................................................................................................................12 

Ordföranden informerar ...................................................................................................................................13 

Information om närvårdsarbetet .......................................................................................................................14 

Anmälningsärenden .........................................................................................................................................15 

Förvaltningen informerar ..................................................................................................................................16 

Anmälan av delegeringsbeslut .........................................................................................................................17 

Övrig fråga .......................................................................................................................................................18 
 
 



Protokoll  4 (18) 

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 100  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 101  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) anmäler en övriga fråga om ovaccinerad personal.  

__________  
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Paragraf 102 Ärendenummer VON2020/133 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport och 
verksamhetsuppföljning för oktober 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 31 
oktober 2021 och det prognosticerade resultatet för 2021.  

Vård- och omsorgsnämnden får även information om verksamhetsuppföljningen till 
och med 31 oktober 2021 och vad kostnaden per dygn är på en omvårdnadsplats. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport och 
verksamhetsuppföljning för oktober 2021 och lägger dessa till handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 november 
20221 och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

__________  
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Paragraf 103 Ärendenummer VON2021/145 

Sammanträdestider 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden och dess arbetsutskott 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden sammanträder följande onsdagar 2022 klockan 
13:30: 

26 januari  24 augusti 

16 februari  14 september 

23 mars  26 oktober 

27 april  16 november (eventuellt inställt) 

18 maj  14 december 

15 juni (eventuellt inställt)  

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar 
2022 klockan 15.00: 

18 januari  16 augusti 

8 februari  6 september 

15 mars   19 oktober 

20 april  8 november (eventuellt inställt) 

10 maj   6 december 

7 juni (eventuellt inställt)  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesplan 
2022 för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott. 

Vid framtagning och sammanställning av detta förslag har hänsyn tagits till 
den  kommungemensamma tidsplanen för styrning och uppföljning 2022, 
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och socialnämndens sammanträdesdagar 
2022.  



Protokoll  8 (18) 

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vid framtagningen av sammanträdesplaneringen för 2022 har förvaltningen likt 
tidigare år preliminärt planerat in sammanträden även i juni och november. Om 
ordförande och förvaltningschef bedömer det som möjligt ställs dessa möten in. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Vård- och omsorgsnämnden sammanträder följande onsdagar 2022 klockan 
13:30: 

26 januari  24 augusti 

16 februari  14 september 

23 mars  26 oktober 

27 april  16 november (eventuellt inställt) 

18 maj  14 december 

15 juni (eventuellt inställt)  

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar 
2022 klockan 15.00: 

18 januari  16 augusti 

8 februari  6 september 

15 mars   19 oktober 

20 april  8 november (eventuellt inställt) 

10 maj   6 december 

7 juni (eventuellt inställt)  

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 9 november 
20221 och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Registrator på KLF  
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Paragraf 104 Ärendenummer VON2021/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 

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 30 juni 2021 och som inte 
verkställts senast 30 september 2021. 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 5 november 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 27 beslut enligt 
SoL som inte har verkställts inom tidsramen. Redovisningen visar också på fyra 
beslut som avser avbrott i verkställighet. Dessa avser boendestöd, 
sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 35 beslut som inte har verkställts 
inom tidsramen. 21 av dessa avser avbrott i verkställighet.  
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 105 Ärendenummer VON2021/133 

Anmälan till IVO 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 8 oktober 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att tre personer som bor på ett LSS-
boende smittades av personal med Covid-19. Vårdskadan inträffade när en i 
personalen gick till sitt arbete trots att denne sedan två dagar tillbaka hade typiska 
symtom för Covd-19. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Händelsen bedöms vara av den allvarlighetsgraden att anmälan om lex Maria ska 
göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

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. 

__________  
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Paragraf 106  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden har inget att informera om på dagens sammanträde. 

__________  



Protokoll  14 (18) 

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 107  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Det finns inget att informera om på dagens sammanträde.  

Nästa gång visas en film om närvårdsarbetet. 

__________  
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Paragraf 108  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
 Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 

14 oktober- 10 november 2021. 
 

 Förteckning enligt bilaga med beslut från rätten 14 oktober – 10 november 
2021. 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-18, paragraf 144: Beslut om 
sammanträdesdagar 2022. 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-18, paragraf 145: Redovisning av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-18, paragraf 148: Valärenden. 
 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, paragraf 194: Uppföljning av 
nämndernas interna kontrollplaner för 2021. 
 

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

 
 

__________  
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Paragraf 109  

Förvaltningen informerar  

Beskrivning av ärendet 
Resultatenhetschef Andreas Bergold inleder sammanträdet med att informera om 
barnverksamheten och LSS-boende. 

Maria Palm, verksamhetområdeschef för äldreomsorgen, informerar om den 
utvärdering ansvarig chef gjort kring mathållningen på Kungsgården. En 
enkätundersökning om maten och måltidsmiljön har genomförts som vård- och 
omsorgsnämnden får ta del av. 

Maria Palm ger en nulägesinformation om äldreomsorgslyftet. 

__________  
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Paragraf 110  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 10 
november 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 oktober 2021 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

Individärenden 

23 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
259 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
41 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 
 
Personalärenden 

71 anställningsavtal enligt lista. 

__________  
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Paragraf 111  

Övrig fråga 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) tar upp en fråga kring ovaccinerad personal som arbetar i 
verksamheten som förvaltningschef Lotta Tronêt svarar på. 

__________
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