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Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid

Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 27 april 2022,
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Bitte Myrsell, Ordförande (M)
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Mikael Pettersson (SD)

Övriga deltagare

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Jenny Åhlin, nämndsekreterare
Sandra Räf, löneservice, del av mötet
Elinor Terneborg, löneservice, del av mötet
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Paragraf 44

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 45

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan fastställs med tillägg av en övrig fråga från Kim Jämsä (NE)
som behandlas under paragraf 48.

Beskrivning av ärendet
Punkten med att presentera nytt förslag att redovisa nyckeltal och passet om
kompetensförsörjning utgår vid dagens sammanträde och tas istället upp på
sammanträdet den 18 maj 2022.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 46

Ärendenummer VON2021/163

Ekonomi - månadsuppföljning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för mars 2022 och
lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om det ekonomiska utfallet till och med
den 31 mars 2002 och det prognostiserade resultatet för 2022, –3,9 miljoner
kronor. Då har hänsyn tagits till coronarelaterade kostnader, förvaltningsrelaterade
kostnader, svårpåverkade kostnader samt ersättning från staten för sjukkostnader.
Punkten med att presentera nytt förslag att redovisa nyckeltal utgår vid dagens
sammanträde och tas istället upp på sammanträdet den 18 maj 2022.
Vård- och omsorgsnämnden har för kännedom fått ta del av revisionsrapport om
granskning av ekonomistyrning. Framkommer önskemål att bjuda in revisorerna till
ett sammanträde.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för mars 2022 och
lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 april 2022
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget
ställningstagande.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 47

Ärendenummer VON2022/7

Remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En
reform för samordnande
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och ställer sig bakom de
förslag som föreslås.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss från
Socialdepartementet avseende utredningen ”Från delar till helhet” - En reform för
samordnande samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet, även kallad "Samsjuklighetsutredningen".
Remissvaret ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 30 april 2022.
Remissen inkom till kommunledningsförvaltningen den 21 december 2021 och har
senare överlämnats till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.
Samsjuklighetsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2020 och Anders Printz
utsågs till särskild utredare. Utredningen fick i uppdrag att föreslå hur
samordnande insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för
barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och
beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Utredningen
fick också i uppdrag att lämna förslag på hur ansvaret skulle kunna samlas hos en
huvudman.
Syftet med uppdraget var att skapa förutsättningar för att personer med sådan
samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård
och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och
sociala insatser som de är i behov av.
Den 28 oktober 2021 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv. Utredningen ska
nu även lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan
samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om
psykiatrisk tvångsvård (LPT). Utredningen ska lämna sin slutredovisning senast
den 31 januari 2023.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 29 mars 2022 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av ärendet framgår att utredningen föreslår en reform med 10 bärande
delar som redovisas i tjänsteskrivelsen.

Justerarnas signaturer
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Införandet av förslagen ska genomföras så att huvudmännen och berörda
myndigheter ges förutsättningar att planera förändringarna i uppdragen och ha
möjlighet att vidta nödvändiga utvecklingsinsatser gemensamt och var för sig.
Därför föreslår utredningen att det ska gå två år mellan beslut och ikraftträdande.
Stimulansmedel föreslås utgå två år innan och tre år efter ikraftträdandet.
Utredningen föreslår därför att förslaget träder i kraft 1 januari 2025, inklusive de
förslag som tas fram inom ramen för tilläggsdirektivet om tvångsvård.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen menar att det sammantaget blir högre kostnader för regionerna och
lägre för kommunerna och att det därför bör ske en skatteväxling i varje län.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag som
helhet. Vård- och omsorgsförvaltningen är särskilt positiv till att personer med
samsjuklighet och deras anhöriga har involverats i utredningens arbete och att de
målbilder som har tagits fram tillsammans med dem ligger till grund för
utredningens förslag. Vidare välkomnas förslaget att möjliggöra för fler i
målgruppen ska kunna erbjudas stöd i form av personligt ombud och att ytterligare
permanenta medel avsätts till detta.
Vi anser att utredningens andemening ”Från delar till helhet” verkligen gagnas av
de förslag som angetts med de krav på samordning och samverkan som
genomsyrar utredningen. Särskilt positivt anser vi att förslaget om kravet på en
samordnad vård- och stödverksamhet är.
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 april 2022
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.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Socialdepartementet

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

8 (16)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-27
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 48

Ärendenummer VON2022/70

Behov av platser inom LSS
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens information om aktuellt
behov av bostäder med särskild service för vuxna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden fick vid sammanträdet den 23 mars 2022 en muntlig
information om behovet av LSS-platser.
Vård- och omsorgsförvaltningen återkommer nu med en tjänsteskrivelse daterad
22 april 2022. Av skrivelsen framgår att förvaltningens biståndsenhet ansvarar för
att ta emot ansökningar, utreda behov och fatta beslut. Detta görs mot bakgrund av
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för personer med
funktionshinder (LSS). Bedömningar av behov görs också mot de av nämnden
framtagna riktlinjer för myndighetsutövning. Grundläggande är att bedömningarna
måste ske mot individers behov och får inte påverkas av om det finns resurser.
Förvaltningen följer behoven löpande och tar månadsvis fram statistik hur läget ser
ut. Rapporten tillkännages vård- och omsorgsnämnden på varje sammanträde.
Förvaltningen har till nämnden kontinuerligt beskrivit behovet av nytillskott av
platser för att motsvara framtida behov. Beskrivningen har gjorts mot bakgrund av
den kännedom LSS-handläggarna har om sina kunder och om deras förmodade
behov den dag de beräknas flytta från föräldrahemmet (vid 21 års ålder). Utöver
detta tillkommer behov som personer som flyttar in i kommunen kan ha, respektive
personer som råkar ut för sjukdom/olyckor som gör att de får kraftigt behov av
hjälp från kommunen i form av exempelvis boende. Detta kan benämnas som
svårpåverkade faktorer att planera efter. De behov som framkommer presenteras
förutom till nämnd också till kommunens lokalplaneringsgrupp, och blir då till
uppdrag för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Aktuell situation
För närvarande har vi ett trängt läge. Vi har 7 personer som har beslut om boende
enligt LSS och fem personer med beslut om SoL-boende - inriktning psykiatri.
Ytterligare två personer förmodas få på ett bifall om LSS-boende inom den
närmsta tiden. Samtidigt så har vi personer som i dag bor ”fel” i våra verksamheter

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

9 (16)

Protokoll

10 (16)

Sammanträdesdatum
2022-04-27
Vård- och omsorgsnämnden

och behöver få en annan plats som bättre kan matcha behoven. Vi har inga lediga
platser i sikte och nästa boende planeras står klart år 2024.
LSS-boendet på Duvhöksgränd är ett boende som förvaltningen tidigare avvecklat
då lokalerna är mycket bristfälliga. Då byggprocessen dragit ut på tiden har
förvaltningen tvingats öppna verksamheten på Duvhöksgränd i väntan på att nytt
boende ersätter detta boende.
Mot den bakgrunden kan konstateras att det råder brist på boendeplatser. Det
finns ingen plan som heller visar att behoven kommer att bli tillgodosedda. Förutom
att personer riskerar att inte få sina behov tillgodosedda riskerar också kommunen
att få vite från staten för ej verkställda beslut.
Det finns i dag ett ramavtal avseende LSS boendeplatser men inom detta finns
enbart en (1) gruppbostad i Enköpings kommun.
Under mars-april har förvaltningen upprättat avtal om 3 platser avseende LSSboende (2 av dessa inom ramavtalet). Utöver detta ser vi för närvarande att vi
behöver köpa 4 platser avseende psykiatriboende. Dessa kommer att upphandlas i
konkurrens mellan de som har en plats som motsvarar behov hos kund. Kunderna
kommer att informeras om att vi kommer att avsluta avtalen då det finns plats att
erbjuda inom egenregiverksamhet.
Vård- och omsorgsnämnden för en diskussion i ärendet.
Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens information om aktuellt
behov av bostäder med särskild service för vuxna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 april 2022
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 49

Ärendenummer VON2019/54

Komplettering av kontaktpolitiker till vård- och
omsorgsnämndens verksamheter
Beslut
Kontaktpolitikerlistan daterad den 13 april 2022 kompletteras enligt föreliggande
förslag och fastställs.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 21 februari 2019, paragraf 20, att
fastställa kontaktpolitikerlista för mandatperioden 2019-2022.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade senast den 15 december 2021, paragraf
121, att komplettera kontaktpolitikerlistan.
Kontaktpolitikerlistan behöver nu ytterligare kompletteras enligt följande förslag:
Mikael Pettersson (SD) istället för Barbara Ciolek (SD) - Orion
Åsa Tinnerholm (MP) - Tallgården och Trögdshemmet med tillhörande hemtjänst.
Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Kontaktpolitikerlistan daterad den 13 april 2022 kompletteras enligt föreliggande
förslag och fastställs.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 20 april 2022
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Kontaktpolitikerlistan daterad den 13 april 2022 kompletteras enligt föreliggande
förslag och fastställs.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 50

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om följande:
·

Redovisar samtal från anhöriga.

·

VONAU och UANAU haft gemensamt AU med syftet att planera för att
starta en utbildning för de inom vård och omsorg som saknar behörighet
som undersköterska. Ett till möte är inplanerat.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 51

Information om närvårdsarbetet
Beskrivning av ärendet
Solweig Sundblad (S) informerar från regionalt HSVO den 22 april 2022.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 52

Förvaltningen informerar
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet inleds med att Sandra Räf och Elinor Terneborg från löneservice
utbildar i Visma Windows med möjlighet att ställa frågor.
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande:
·

Vecka 18 öppnar ytterligare en avdelning på Regalskeppsvägen med 9

·
·

platser.
Händelsen kring privata hemtjänstutföraren Attendo i Uppsala.
Planering pågår inför att bjuda in våra privata hemtjänstutförare till ett

·
·
·

sammanträde för att presentera sina verksamheter.
Världsläget - Ukraina.
Komplext individärende.
Förvaltningen har svarat på en remiss till Socialstyrelsen med förslag att
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre
under covid -19 ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2022.
Förvaltningen stödjer förslaget, dnr VON2022/65.

__________
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Paragraf 53

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

Beskrivning av ärendet
·

Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) 8 februari – 6 april 2022.

·

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-14, paragraf 38: Policy för inköp och
upphandling, dnr VON2021/147.

·

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, paragraf 68: Genomförandebeslut
nytt LSS-boende i Åkersberg, dnr VON2021/10.

·

Redovisning av boendekön, dnr VON 2022/12.

__________
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Paragraf 54

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 20
april 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 mars 2022 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
Individärenden
32 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista
268 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista
42 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista.
Personalärenden
154 anställningsavtal enligt lista.
__________

Justerarnas signaturer
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