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Paragraf 92  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 93  

Presentation av resultatenheten socialpsykiatrin 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

__________  
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Paragraf 94  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende 2, presentation av resultatenheten socialpsykiatrin utgår vid dagens 
sammanträde. 

__________  
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Paragraf 95 Ärendenummer VON2021/163 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för augusti 2022 
och verksamhetsuppföljning till och med september 2022 och lägger dessa till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ Barbara Lundgren informerar om det ekonomiska utfallet till och med 
31 augusti 2022 och det prognostiserade resultatet för 2022, -2,9 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 19 september 2022 om en 
tilläggsbudget 2022. För vård- och omsorgsnämnden innebär det att budgeten för 
2022 revideras genom att budgetramen höjs med 24,0 miljoner kronor. Pengarna 
har förvaltningen fördelat enligt följande: coronamaterial 11,0 miljoner kronor, köpta 
korttidsplatser 10,0 miljoner kronor och övriga köpa platser 3,0 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden får även ta del av verksamhetsuppföljning till och med 
september 2022 i form av nyckeltal. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för augusti 2022 
och verksamhetsuppföljning till och med september 2022 och lägger dessa till 
handlingarna. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 19 oktober 2022 
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 96 Ärendenummer VON2022/66 

Remissvar på revisionsrapport - Granskning av 
ekonomistyrning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att formulera om sista 
stycket i remissvaret. 

I övrigt ställer sig vård- och omsorgsnämnden bakom förvaltningens remissvar och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Till vård- och omsorgsnämnden har det inkommit en remiss från kommunstyrelsen 
gällande PwC’s revisionsrapport ”Granskning av ekonomistyrning” i Enköpings 
kommun, ärendenummer KS2022/272.  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en granskning av 
ekonomistyrning med särskilt fokus på vård- och omsorgsnämnden samt 
socialnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande 
nivå samt om vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig ekonomistyrning för nämndernas verksamhet. Granskningens syfte 
har även varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 12 oktober 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen ställer 
sig positiv till denna typ av granskning men anser att tidpunkten var illa vald utifrån 
pandemin. I skrivelsen beskriver vård- och omsorgsförvaltningen hur granskningen 
har gått till.  

Vård- och omsorgsförvaltningen fick lämna synpunkter på rapporten innan den 
blev en färdig slutprodukt. Förvaltningens bedömning är dock att synpunkterna i 
stor grad inte beaktades vilket ger en onyanserad bild av nämndens förmåga 
gällande ekonomistyrning. Detta kan möjligen leda till felaktiga slutsatser för 
framtiden. 

Förvaltningen kommer att beakta och ta med de rekommendationer som är 
formulerade i rapporten i kommande arbete kring ekonomistyrning. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 19 oktober 2022 
och överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

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

Beslutsgång 
Vård- och omsorgsnämnden för en diskussion i ärendet. Efter diskussionen 
föreslår nämnden att förvaltningen får i uppdrag att formulera om sista stycket i 
förslaget till remissvar. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 97 Ärendenummer VON2022/134 

Remiss  avseende betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer (SOU 2022:41) 

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 betänkandet SOU 2022:41, Nästa steg - Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. Remissvaret ska ha inkommit till 
Socialdepartementet senast den 15 november 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 
betänkandet.  

Förvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun har den 27 september 2022 
inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköpings kommun 
ställer sig positiva till flera förslag i betänkandet såsom fast läkarkontakt och 
tillgång till läkare dygnet runt både i särskilt och ordinärt boende. Nedan redovisas 
Enköpings kommuns synpunkter: 

· Förslaget innefattar att medicinsk ledningsansvarig ska vara sjuksköterska 
eller läkare. Vilka argument finns det för att en läkare kan vara 
ledningsansvarig? Medicinsk ledningsansvarig i kommunen bör bestå av 
de legitimerade professioner som arbetar i den kommunala verksamheten, 
det vill säga sjuksköterska och rehabiliteringspersonal (arbetsterapeut eller 
fysioterapeut). Det finns stora risker med att inte ha rehabiliteringspersonal 
på den strategiska nivån eftersom rehabiliteringsperspektivet kommer att 
förloras och inte finnas med i det strategiska tänkande. Detta kan innebära 
patientsäkerhetsrisker samt att helhetssynen på våra patienter kan gå 
förlorad. I fall tanken är att kvalitetsansvarig för rehabilitering (KAR) ska 
bistå med detta så behöver det förtydligas. Om äldreomsorgen ska ha ett 
förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja 
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funktionsförmåga behöver även rehabiliteringsperspektivet finnas med på 
strategisk nivå. 
 

· Det behöver finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering både inom 
kommun och inom region för att hålla ihop rehabiliteringsansvaret. 
Kommunen anser att medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är en 
viktig roll som ska finnas kvar eftersom MAR bland annat har rollen att 
samverka med regionen och det kan bli svårt att kombinera den rollen med 
att arbeta kliniskt. 
 

· Lagförslaget ger utrymme för tolkning när kvalitetsansvarig för 
rehabilitering (KAR) blir valbart utifrån verksamhetschefens 
grundkompetens. I de fall verksamhetschefen är arbetsterapeut finns det 
inget krav på att också ha en KAR eftersom verksamhetschefen kan vara 
KAR. Kommunen anser att rollen som kvalitetsansvarig är svår att 
kombinera med rollen som verksamhetschef då det finns risk för 
intressekonflikter.  
 

· Verksamhetschefer tilldelas nästan hela MAS ansvaret men det finns inga 
krav på att verksamhetscheferna ska vara legitimerad sjuksköterska eller 
ha en liknande medicinsk kompetens. Även om ledningsuppgifter kan 
delegeras så kan det leda till att högriskområden såsom 
läkemedelshantering och hur patienter får den vård deras tillstånd har 
behov av inte får den ledningskompetens som krävs för säker vård.  Detta 
ser kommunen som den största risken för patientsäkerheten i lagförslaget.  
 

· Ledningsansvaret på övergripande nivå går ifrån att vara delat mellan 
verksamhetschef och MAS till att läggas på verksamhetschef och 
medicinsk ledningsfunktion med ansvar att samverka med regionens 
primärvård.  
 

· Kvalitetsansvar förläggs på ytterligare två funktioner inom omvårdnad och 
rehabilitering. Det blir fler funktioner inom ledning och kvalitetsarbete men 
det är otydligt hur ansvarsförhållandet dem emellan ska fördelas samt att 
kvalitetsansvariga uppdrag är otydligt. 
 

· Kvalitetsfunktion för socialtjänst likt rehabilitering och omvårdnad saknas. 
Det är önskvärt att ha med det i lagförslaget för att stärka äldreomsorgen. 
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· För att få genomslagskraft i kvalitetsberättelsen inom SoL bör det finnas 
indikatorer som beskriver socialtjänstens kvalitet och en kvalitetsfunktion.  
 

· Socialchefens ansvar för hälso- och sjukvård är otydligt. 
 

· I dagsläget bedriver kommunerna specialistvård i allt större utsträckning 
vilket ofta är en stor utmaning. Det är fortsatt oklart och oreglerat hur 
kommunernas sjukvårdsansvar ska se ut för specialiserad vård, endast en 
gemensam plan mellan kommunerna och regionerna för primärvård lyfts 
fram. Specialiserad vård behöver regleras för att främja utvecklingen och 
förflyttningen mot en god och nära vård.  
 

· Det framgår inte om planen för primärvård ska täcka annan sjukvård än 
äldreomsorg som exempelvis elevhälsan och LSS (för personer som är 
under 65 år).  
 

· Lagen stödjer inte ett holistiskt perspektiv gällande planering av 
patienternas insatser. Hur ska alla planer, exempelvis genomförandeplan, 
etisk vårdplan, bemötandeplan, hälsoplan och medicinsk vårdplan, hänga 
ihop? Förslagsvis kanske planerna kan slås samman på något sätt för att 
uppnå en personcentrering samt för att skapa ett ökat värde för 
patienterna. 
 

· Fortsatt råder en otydlighet/olikhet nationellt kring hur patienter ansluts till 
kommunal primärvård inom ordinärt boende. Detta försvårar utvecklingen 
mot en god och nära vård. Kan området tydliggöras i en förordning eller ett 
meddelandeblad? Tröskelprincipen ger stort utrymme för tolkning och 
ojämlik vård.  
 

· Det saknas fortfarande möjlighet till ett helhetsperspektiv, patienter delas 
upp mellan olika lagrum. Kommunen har önskemål på en tydligare 
integration mellan olika lagrum och behörighet att dela 
information/dokumentation.  

Slutligen vill Enköpings kommun påtala att de ökade kraven och ambitionsnivåerna 
avseende förstärkt kontinuitet inom sjukvård, rehabilitering och omvårdnad 
kommer kräva ökade resurser för kommunerna för att kunna realiseras. Lagen 
kommer inte bli möjlig att följas med nuvarande resurser. Det kommer att krävas en 
betydlig ökning av legitimerad personal och ekonomiska resurser för att bedriva 
verksamhet utifrån lagen. 
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Enköpings kommun överlämnar remissvaret till Socialdepartementet. 

Förvaltningens 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 19 oktober 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.  

__________ 
 
Kopia till: 
Socialdepartementet  
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Paragraf 98  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar att hon blivit uppmärksammad av flera oberoende 
personer gällande samma händelse som framkommit under pågående valkampanj. 

____ 

Den 14 december 2022 är det vård- och omsorgsnämndens sista sammanträde för 
mandatperioden. Ordföranden föreslår att alla i nämnden funderar och kommer 
med förslag på vad vi kan hitta på att göra i direkt anslutning till sammanträdet. 
Återkom till sammanträdet i november. 

__________  
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Paragraf 99  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Det finns ingen ny information att dela vid dagens sammanträde. 

__________  
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Paragraf 100  

Förvaltningen informerar  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fått information om att förvaltningen är i 
behov av LSS-boenden. Verksamhetschef Agnetha Resin informerar om nuäget 
och planeringen framåt. Informationen finns dokumenterad i tjänsteskrivelse 
daterad den 17 oktober 2022, dnr VON2022/70. 

____ 

Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar att förvaltningen söker verksamhetschef 
till LSS och psykiatriområdet. Ordinarie chef slutar under våren 2023. 

Förvaltningen arbetar med förslag till ny organisation inom vissa områden. Syftet är 
att förvaltningen ska förbättra det vi redan har och rusta oss för att möta framtiden 
på bästa sätt. Förslaget innebär att renodla de övergripande områdena mer. 

Kim Jämsä (NE) har tidigare efterlyst ett gemensamt arbete kring rekrytering. 
Förvaltningen informerar att planeringen kring det pågår och återkommer nästa 
gång.  

____ 

Administrativ chef Barbara Lundgren svarar på tidigare fråga från Britta Dalved (V) 
om flytt av åkeri i nära anslutning till Tallgårdens omvårdnadsboende. 

Förvaltningen uppdaterar nuläget för en kund inom LSS. 

Vård- och omsorgsnämnden får information om utvecklingsenhetens prioriterade 
projekt: social dokumentation, IBIC, kylda matlådor och digitala inköp. 

 

__________  
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Paragraf 101  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
· Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-19, paragraf 133: Tilläggsbudget 

2022, dnr VON2021/163. 
 

· Kommunstyrelsens beslut 2022-09-27, paragraf 157: Förslag till ny 
överenskommelse Regionalt Forum. 
 

· Kommunstyrelsens beslut 2022-09-27, paragraf 161: Tidplan för planering 
och uppföljning 2023. 
 

· Redovisning av boendekön, dnr VON 2022/12. 

__________  
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Paragraf 102  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 19 
oktober 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 september 2022 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

Individärenden 
25 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
292 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
33 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 

Personalärenden 
43 anställningsavtal enligt lista. 

__________  
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Paragraf 103 Ärendenummer VON2022/143 

Ledamotsinitiativ från Solweig Sundblad (S) 

Beslut 
Ledamotsinitiativet avslås. 

Reservationer 
Solweig Sundblad (S) och Anna-Lena Bäckvall (S) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 
Britta Dalved (V) stödjer Solweig Sundblads (S) förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna (S) Solweig Sundblad har inkommit 
den 19 oktober 2022. 

Ledamotsinitiativet lyder: 

Ledamotsinitiativ angående habiliteringsersättning 

Staten har sedan 2018 betalat ut 1,7 miljoner per år till Enköpings kommun som 
därmed möjliggjorde en höjning från 5:50 kronor till 15 kronor. 

För 2022 är perioden 1/1-31/12. 

Jag yrkar: 

· Att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att fortsätta utbetala 
15 kronor per timme till deltagare i daglig verksamhet. 
 

· Att förvaltningen redovisar konsekvenserna. Finns det en farhåga att 
motivationen sjunker att delta i daglig verksamhet när ersättningen sänks 
till 5.50 kronor per timme och därigenom öka verksamheternas 
personalkostnader. 
 

· Att förvaltningen återkommer senast i december till nämnden för beslut. 

Solweig Sundblad (S). 



Protokoll  19 (20) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att ledamotsinitiativet avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Solweig Sundblads 
(S) yrkande och dels ordförandens avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att vård- och omsorgsnämnden först får ta ställning till 
Solweig Sundblads (S) förslag och därefter ordförandens förslag. Vård- och 
omsorgsnämnden godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter vård- och omsorgsnämnden att ta ställning till förslagen och  
finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  

Omröstning 
Votering begärs och ska genomföras. 

Ordföranden meddelar följande voteringsgång: 
Den som vill att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Solweig Sundblads (S) 
förslag, röstar JA. 
Den som vill att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag, 
röstar NEJ. 

 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Monica Hallgren (C)  X   

Ritva Sunnanå-Ericson (M)  X   

Marja-Leena Tiitinen (KD)  X    

Solweig Sundblad (S) X     

Anne-Marie Lindström (NE)   X   

Anna-Lena Bäckvall (S) X    

Kim Jämsä (NE)   X   

Barbara Ciolek (SD)    X 

Bitte Myrsell M)  X   

Summa 2 6 1 



Protokoll  20 (20) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 

  

__________ 
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