
Protokoll  1 (16) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

  
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 8, torsdagen den 24 februari 2022 
  
Avser paragrafer 17 - 28 
  
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 2022-02-16 
Anslaget sätts upp 2022-02-25 
Anslaget tas ned 2022-03-21 
Sista dag att överklaga 2022-03-18 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Plats och tid Teams/Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 16 februari 

2022, klockan 13.30–15.40 
  
Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M) 

Solweig Sundblad, Vice ordförande (S) 
Lars Olsson (C) 
Björn Hellström (L) 
Tomas Hellsberg (S) 
Kim Jämsä (NE) 
Barbara Ciolek (SD) 
Ritva Sunnanå-Ericson (M), tjänstgörande ersättare 
Anne-Marie Lindström (NE), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Marja-Leena Tiitinen (KD) 

Susanna Gerhard (C) 
Mikael Pettersson (SD) 
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Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef 
Barbara Lundgren, administrativ chef 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
Mattias Porsaeus, utvecklare, paragraf 22 
Agnetha Resin, biståndschef, paragraf 27 
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Paragraf 17  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 18  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med det tillägget. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende 4 "Ansökan om godkännande för valfrihetssystem i hemtjänst enligt LOV" 
utgår från dagens sammanträde. 

__________  
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Paragraf 19 Ärendenummer VON2020/133 

Årsredovisning 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisning 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. 
Årsredovisningen består av två delar. Del 1 omfattar förvaltningsberättelse och 
medarbetarmål och del 2 omfattar övergripande drift, volymer, nyckeltal och 
investeringar. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat på 19,1 miljoner kronor 
för 2021. Ett lagersaldo för skyddsutrustning på 14,6 miljoner kronor ingår i 
resultatet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisning 2021. 

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

__________ 
Kopia till: 
Kommunledningskontoret  
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Paragraf 20 Ärendenummer VON2021/144 

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem i 
hemtjänst enligt LOV 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår. 

__________  
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Paragraf 21 Ärendenummer VON2021/102 

Redovisning av statsbidrag för verksamhet med 
personligt ombud 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen för verksamhetsåret 
2021 och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings och Håbo kommun har i enighet med befintlig överenskommelse samt 
tidigare nämndbeslut bedrivit verksamhet med personligt ombud under 2021. 
Verksamheten har i huvudsak finansierats genom erhållet statsbidrag. 
Länsstyrelsen i Uppsala län har begärt in en redovisning av hur verksamheten 
bedrivits under det senaste året. En sådan redovisning har lämnats in den 7 januari 
2022, enligt anvisningar.  

En ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud ska vara 
Länsstyrelsen i Uppsala län tillhanda senast den 1 mars samma år som bidraget 
avser. Länsstyrelsen fördelar sedan statsbidraget med utgångspunkt från det totala 
antalet årsanställningar i Sverige som personligt ombud. Förvaltningen har den 7 
januari 2022 ansökt om statsbidrag för verksamheten. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen för verksamhetsåret 
2021 och lägger den till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 22 Ärendenummer VON2022/23 

Rapport om brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet, LSS, gruppboende och daglig 
verksamhet 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklare Mattias Porsaeus informerar om brukarundersökningen inom 
funktionshinderområdet som genomfördes 2021. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom 
socialtjänsten är årliga undersökningar som genomförs för flera olika målgrupper 
och verksamheter inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet 
samt till placerade barn och unga. Årets undersökning har hanterats av 
analysföretaget Enkätfabriken på uppdrag av deltagande kommuner och privata 
aktörer. 

Vård- och omsorgsnämnden får ta del av resultatet. 

__________  
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Paragraf 23 Ärendenummer VON2021/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2021-12-31 

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 30 september 2021 och som inte 
verkställts senast 31 december 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 4 februari 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 32 beslut enligt 
SoL som inte har verkställts inom tidsramen. 25 av dessa avser särskilt boende. 
Det är 21 av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. 
Redovisningen visar också på fem beslut där det är ett avbrott i verkställighet, 
dessa avser sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 34 beslut som inte har verkställts 
inom tidsramen. 19 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

 tre personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.  
 två personer väntar på att få komma till daglig verksamhet.  
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 sex personer väntar på bostad med särskild service, två av personerna har 
fått flera erbjudanden om boende men tackat nej. 

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 24  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden hoppas att vi från och med mars kan ses fysiskt, men hybridmöten är 
möjliga för den som önskar. 

Information från senaste sammanträdet med kommunala pensionärsrådet (KPR). 

__________  
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Paragraf 25  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Det finns inget nytt att rapportera vid dagens sammanträde. 

__________  
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Paragraf 26  

Förvaltningen informerar  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande: 

-Covidläget. 

- Pågående undersökningar "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" och "Öppna 
jämförelser". 

  

__________  
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Paragraf 27  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
 Förteckning enligt bilaga med beslut från förvaltningsrätten 19  januari – 7 

februari 2022. 
 

 Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 11 november 2021 – 7 februari 2022. 
 

 Socialnämndens beslut 2022-01-24, paragraf 8: Organisationsförändring 
samsjuklighetsboende Enberga (dnr VON2021/169). 
 

 Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25, paragraf 11: Budget och årsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 

 Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25, paragraf 15: Uppdrag - 
Föreningarnas hus. 
 

 Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25, paragraf 18: Översyn av 
förvaltningsorganisation socialförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
 

 Socialstyrelsens beslut 2022-01-17: Meddelande om beslut att efterge krav 
på återbetalning av statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020 
(dnr VON2020/52). 
 

 Redovisning av boendekön (dnr VON 2022/12). Biståndschef Agnetha 
Resin informerar om boendekön. 

 
 

__________  
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Paragraf 28  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 8 
februari 2022 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 januari 2022 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

Individärenden 

28 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
262 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
40 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 
 

Personalärenden 

50 anställningsavtal enligt lista. 

__________
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