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Paragraf 60  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 61  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Solweig Sundblad (S) anmäler en övrig fråga. Frågan gäller 
kontaktpolitikeruppdraget. Ärendet kommer att tas upp på nästa sammanträde. 

__________  
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Paragraf 62 Ärendenummer VON2020/133 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport och 
verksamhetsuppföljning för juli 2021 och lägger dessa till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef Barbara Lundgren lämnar information i ärendet. Vård- och 
omsorgsnämnden får en redovisning av det ekonomiska utfallet till och med 31 juli 
2021 och det prognosticerade resultatet för 2021. Prognosen har försämrats 
jämfört med tidigare prognos.  

Vård- och omsorgsnämnden får även information om verksamhetsuppföljningen till 
och med 31 juli 2021. 

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

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 17 augusti 2021 
och överlämnat ärendet utan eget ställningstagande. 

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

__________  
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Paragraf 63 Ärendenummer VON2021/82 

Remiss - SOU 2021:8 När behovet får styra, ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse som 
svar på remissen och överlämnar den till Socialdepartementet. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har för Enköpings kommun fått möjlighet att lämna 
synpunkter på betänkandet SOU 2021:8, När behovet får styra – ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Remissvaret ska ha inkommit till 
Socialdepartementet den 1 september 2021. 

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att utreda och lämna förslag på hur tandvårdssystemet kan utvecklas för 
att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en 
regelbunden och förebyggande tandvård och syfta till att minska skillnaderna i 
tandhälsa i befolkningen (dir. 2018:16). 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan 
utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt 
tandvårdssystem. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 mars 2021. 

Utredningen presenterar sina bedömningar och förslag avseende hela 
tandvårdssystemet; tandvård till barn och unga vuxna, tandvård till vuxna utan 
särskilda behov samt till vuxna med särskilda behov. Utredningen föreslår 
principen att den som har det största behovet ska ges företräde till tandvården och 
att detta ska föras in i Tandvårdslagen. Tandvårdslagen föreslås även innehålla 
principer för tandvårdens organisering.  

Betänkandet består i sin helhet av 14 kapitel och omfattar närmare ett tusen 
sidor. Utredningen föreslår att de nya reformerna träder i kraft den 15 januari 2026. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 11 augusti 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. I skrivelsen har förvaltningen redovisat specifika synpunkter på 
betänkande. 

Om selektivt tandvårdsstöd 
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Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att regelverket 
gällande särskilt tandvårdsstöd önskas ses över. Utredningen föreslår att 
tandvården ska ha en ökad roll att identifiera personer i behov av selektivt 
tandvårdsstöd vilket välkomnas. Dagens utformning av de särskilda 
tandvårdsstöden är komplexa och saknar precisa regler, vilket har genererat stora 
variationer mellan regionerna. Det är således positivt att utredningen efterlyser mer 
detaljerade kriterier för de patientgrupper som ska omfattas av selektivt 
tandvårdsstöd för att minska regionala skillnader. Idag vårdas ett stort antal äldre 
och funktionsnedsatta i hemmet av anhöriga och den enskilde är okänd för 
kommunal verksamhet. Det åligger idag ett för stort ansvar på individen i fråga om 
att ha kunskap om vilket stöd som den enskilde är berättigad till och vad 
åtgärderna kan komma att kosta. Det finns dock en risk att utredningens förslag 
genererar i ökad administration inom hälso- och sjukvården där intyg behöver 
utformas som påvisar den ”allmänmedicinskt nedsatta funktionen”.  

Om jämlik tandhälsa kopplat till selektivt tandvårdsstöd 

Det är positivt om de regionala tandvårdsstöden blir mer enhetliga och främjar 
jämlik vård i landet. Det föreslagna riskbedömningsprogrammet riskerar dock att 
leda till ökad administrativt arbete utan att det förändrar så mycket för den enskilde 
patienten. Personer inom äldreomsorg och inom funktionshinderområdet behöver 
ett samlat omhändertagande, ofta beroende av stöd och insatser enligt både HSL 
och SoL/LSS. Informationshanteringen mellan regional hälso- och sjukvård och 
kommun/privata vårdgivare/privata utförare har avgörande betydelse för kvaliteten 
och säkerheten i den vård och omsorg enskilda individer erbjuds, men är också en 
grundförutsättning för jämlik vård. I kommunal verksamhet kan 
biståndshandläggare i sin utredning uppmärksamma behov av stöd för munvård, 
Arbetsterapeut kan prova ut hjälpmedel och utreda hur den enskilde kan bli så 
delaktig som möjligt utifrån sin förmåga. Läkare kopplad till de särskilda boendena, 
sjuksköterskor och dietister arbetar med förebyggande och behandlande åtgärder. 
Tandvårdspersonal har kompetens att kunna utreda och behandla sjukdomar i 
munnen samt är de mest lämpade att ge instruktioner och råd till omsorgspersonal 
och den enskilde hur munhälsan bäst kan skötas utifrån den enskildes behov.  

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig tveksam till utredningens förslag om att 
kommunens funktion för biståndsbedömning har informationsskyldighet till den 
äldre eller dennes närstående om vikten av att upprätthålla en tandvårdskontakt 
och vad en tandhälsoplan innebär. Utredningen ska vid en ansökan om insatser 
kunna leda till ett beslut om huruvida den enskilde personen ska beviljas bistånd 
eller ej enligt Socialtjänstlagen. Därmed ska det i utredningen ingå en 
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behovsbedömning, en bedömning av huruvida den enskildes behov behöver 
uppfyllas för att personen ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt en 
bedömning av huruvida den enskilde själv, eller på annat sätt än via bistånd kan få 
behovet tillgodosett. Den enskildes ansökan styr helt vilka insatser som erbjuds.  

De organisatoriska gränser som finns mellan olika aktörer i hälso- och sjukvården, 
tandvården och socialtjänsten för med sig juridiska och praktiska hinder när det 
gäller hantering av personuppgifter, i synnerhet när patienter går över 
vårdgivargränser eller byter huvudman. Det finns behov av vägledande riktlinjer 
och principer för att möjliggöra en kvalitetssäker informationshantering med 
individens behov i centrum, något som saknas i betänkandet. 

Om att uppsökande verksamhet upphör 

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig mycket tveksam till förslaget att 
uppsökande verksamhet ska upphöra. Vi ser att uppsökande verksamheten 
behöver finnas kvar, i syfte att främja ett teambaserat arbetssätt samt inte minst för 
omställningen mot effektiv och nära vård.  

Den mobila tandvården har i vår region ökat de senaste åren och är ett gott 
exempel på satsning inom effektiv och nära vård. Regionens mobila klinik 
ombesörjer undersökning och behandlingar på plats i hemmet, oberoende av om 
personen bor i ordinärt boende eller ett särskilda boende. Verksamheten arbetar 
tillsammans med omsorgspersonalen för den enskilde. Vård- och 
omsorgsverksamhet är i grunden en relationell verksamhet, vilket innebär att en 
god vård och omsorg bygger på det professionella mötet mellan personal och 
omsorgstagare. 

Enköpings kommun har goda erfarenheter av validering och reflekterande 
samtalsgrupper genom Enköpingsmodellen, som utgår från Kravmärkt yrkesroll. 
Modellen syftar till att skapa lärande arbetsplatser och säkerställa att medarbetare 
har de grundläggande kunskaper som krävs i yrket samt att få möjlighet att utöva 
praktisk yrkesteori. Att utbilda, handleda och utbilda personal är att kunna tolka 
olika situationer och veta vilka ”verktyg” man ska använda sig av när och på vilket 
sätt i de konkreta situationer man möter. Den praktiska yrkesteorin består idag av 
att omvårdnadspersonal inom SoL/LSS får konkreta råd från den uppsökande 
verksamheten hur munvården ska utföras och hur munhälsan kan förbättras utifrån 
den enskildes specifika situation och behov. Att ersätta nuvarande upplägg med en 
webbutbildning kommer inte att kunna tillgodose den enskildes behov av 
behandlande och stödjande insatser från olika professioner. Det saknas förslag i 
utredningen på ”hur munnen ska bli en del av kroppen” och vård- och 
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omsorgsförvaltningen skulle se positivt på en förstärkning av ett teambaserat 
arbetssätt samt en översyn av rättslig reglering kring införande av 
multiprofessionella team. Tillgänglighet bedöms i övrigt vara en avgörande faktor 
för jämlik tandhälsa. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse som 
svar på remissen och överlämnar den till Socialdepartementet. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 17 augusti 2021 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse som 
svar på remissen och överlämnar den till Socialdepartementet. 

Yrkanden 
Lars Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Socialdepartementet  
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Paragraf 64 Ärendenummer VON2020/11 

Ansvarsfördelning korttidstillsyn enligt LSS  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att behålla nuvarande ansvarsfördelning 
mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
gällande korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 2020-12-14 beslut att ge utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att påbörja ett 
arbete kring att samla placeringsbeslut och budgetansvar för korttidstillsynen under 
samma nämnd. 

Barn över 12 år med funktionsnedsättning har rätt till så kallad korttidstillsyn enligt 
LSS. Det är tillsyn utanför hemmet i direkt anslutning till skoldagens slut och under 
lov. Det är vanligt att denna tillsyn sker på en fritidsgård med andra 
funktionsvarierade ungdomar. Det är dock en individuell insats som föregås av en 
behovsprövning och individbeslut. Besluten ska kunna överklagas.  

I Enköpings kommun fattar vård- och omsorgsnämnden beslut om korttidstillsyn på 
individnivå. Beslutsmandatet är delegerat från nämnd till handläggare på 
förvaltningen. Upplevelsenämnden har till och med december 2020 haft i uppdrag 
att verkställa korttidstillsynen när den består i vistelse på fritidsgården Ungdomens 
hus. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden försåg upplevelsenämnden med 
personal och driftsbidrag för lokal och material. Detta upplägg tillämpades genom 
ett samarbetsavtal från 2008 mellan vård- och omsorgsförvaltningen och 
dåvarande skol-, utbildnings- och fritidsförvaltningen. De nu berörda nämnderna 
har beslutat att upphäva detta. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktige i sitt 
beslut att uppdra utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden att påbörja ett arbete kring att samla placeringsbeslut och 
budgetansvar för korttidstillsynen under samma nämnd har förbisett vad en sådan 
ansvarsfördelning skulle innebära för respektive förvaltning. Om ansvaret samlas 
under vård- och omsorgsnämnden kommer nämnden att behöva starta upp en ny, 
egen verksamhet för korttidstillsyn. 
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Om ansvaret istället förläggs under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
uppstår andra problem då det fortfarande krävs myndighetsutövning och kunskap 
om LSS eftersom förslaget är att insatsen ska rymmas i LSS. Detta innebär att 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ta över ansvaret för 
myndighetsutövningen för insatsen från vård- och omsorgsnämnden. Det i sin tur 
kräver en handläggarresurs med kompetens avseende LSS. Handläggaren skulle 
bli ensam i sitt skrå på utbildningsförvaltningen, vilket i sig ställer till problem med 
att över tid säkerställa kompetensutveckling, kvalitet, samt styrning och ledning. 

Att förlägga ansvaret för korttidstillsyn enligt LSS under utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden innebär därutöver konsekvenser för de individer som har 
behov av korttidstillsyn. Då det är mycket ovanligt att en person enbart har behov 
av korttidstillsyn kommer berörda familjer att vara hänvisade till flera olika 
handläggare på olika förvaltningar för att få sina behov utredda. I dag har 
familjerna en och samma handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen under 
många år vilket är en tydlig kvalitetsfaktor som ofta lyfts fram. 

Förvaltningen bedömer att det även fortsättningsvis ska vara möjligt med ett delat 
ansvar i frågan. Delningen bör ske som i dag genom att handläggare hos vård- och 
omsorgsförvaltningen utreder och fattar beslut i enlighet med lagstiftning och 
kommunala riktlinjer. Beställningen skickas sedan till utbildningsförvaltningen som 
har ansvar för att verkställa behovet i enlighet med den beställning och de behov 
som den enskilde har. Ansvarsfördelningen bör inte påverka ekonomin för 
kommunen som helhet eftersom att insatsen är laglighetsstyrd. En person har rätt 
till insatsen oavsett om det finns resurser i kommunen eller ej. 

Förvaltningarna har haft en dialog kring detta och delar uppfattningen att 
ansvarsfördelning fortsättningsvis bör förbli oförändrad. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att behålla nuvarande ansvarsfördelning 
mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
gällande korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 17 augusti 2021 
och lämnat förslag till beslut. 
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Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att behålla nuvarande ansvarsfördelning 
mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
gällande korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom  
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Paragraf 65 Ärendenummer VON2020/87 

Godkännande av utförare – LOV inom 
hemtjänst/hemsjukvård  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut och godkänner 
Attendo samt Allas vård och omsorg som utförare av hemtjänst och hemsjukvård i 
enlighet med de krav som framgår i förfrågningsunderlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 29 oktober 2020 om 
ett förändrat förfrågningsunderlag. Bakgrunden till behovet av förändringar har 
framförallt två orsaker. Dels behovet av ett förfrågningsunderlag som bidrar till 
ökad ekonomisk styrning och kontroll och därmed en ökad konkurrensneutralitet. 
Dels ett behov av ökad tydlighet när det gäller vårdgivaransvar och därmed 
kund/patientsäkerhet. 

Av den utförare som önskar bedriva hemtjänst med omvårdnadsinsatser och 
hälso- och sjukvård ställs i det nya underlaget krav på en större självständighet och 
högre kompetenskrav från och med den 1 september 2021.  

Utföraren ansvarar för att tillhandahålla: 

 Omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt efter behov 
 Rehabiliteringspersonal i form av fysioterapeut samt arbetsterapeut dagtid- 

måndag till och med fredag 
 Tillhandahålla eget verksamhetssystem för patientjournal och hantering av 

klagomål och avvikelser inklusive anmälningsansvar till IVO gällande lex 
Maria 

 Efter uppdrag från biståndshandläggare utföra utredningshemtjänst. 

Med anledning av detta har förvaltningen begärt att få in kompletterande 
handlingar av de befintliga utförarna Attendo och Allas vård och omsorg för att 
säkerställa att de förstått och planerat för förändringarna från den 1 september 
2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har tagit emot kompletteringar från befintliga utförare Attendo och 
Allas vård och omsorg. Förvaltningens bedömning är att bägge dessa har förstått 
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sitt nya uppdrag och har visat på en realistisk planering varför förvaltningen 
föreslår att nämnden godkänner dem som utförare mot bakgrund av de nya 
kraven. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut och godkänner 
Attendo samt Allas vård och omsorg som utförare av hemtjänst och hemsjukvård i 
enlighet med de krav som framgår i förfrågningsunderlaget. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 17 augusti 2021 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut och godkänner 
Attendo samt Allas vård och omsorg som utförare av hemtjänst och hemsjukvård i 
enlighet med de krav som framgår i förfrågningsunderlaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Attendo 
Allas vård och omsorg  
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Paragraf 66 Ärendenummer VON2021/124 

Avvikelserapportering inom hälso- och sjukvården 
2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisning av avvikelser inom hälso-
sjukvården för perioden januari – juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 24 september 2015, paragraf 
154 antagit riktlinjer avseende avvikelsehantering inom vård- och 
omsorgsförvaltningens ansvarsområde. Dessa riktlinjer har antagits mot bakgrund 
av den skyldighet som finns föreskriven i lagar och förordningar, 
Patientsäkerhetslagen främst kap 3 § 1-3. I riktlinjerna framgår också att 
förvaltningen skall presentera statistik till nämnden. Anmälningsskyldigheten syftar 
till att främja säkerheten i vården, så att så få som möjligt ska drabbas av 
vårdskador. Personal har till exempel skyldighet att anmäla vårdskador och 
riskförhållanden. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 9 augusti 2021 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. I skrivelsen redovisas avvikelser eller risk för avvikelse som kan leda till 
vårdskada inom hälso- och sjukvården för perioden 2021-01-01 till 2021-06-
30. Statistiken är hämtad från förvaltningens system för avvikelsehantering.  

De händelser som inträffat delas in i 4 kategorier och har även efter utredning 
klassificerats inom vilken allvarlighetsgrad avvikelsen bedöms vara, skala från 0-4. 
De fyra kategoriernas antal rapporter redovisas här och jämförs med samma 
period föregående år. 

Läkemedelshantering: 364, en ökning med 26 rapporter 
Fallhändelser: 629, en ökning med 141 rapporter 
Bristande specifik omvårdnad: 35, en ökning med 5 rapporter 
Annat HSL: 103, en ökning med 6 rapporter 

49 rapporter har bedömts vara en allvarlig avvikelse med grad 3-4  och det är 16 
rapporter mer än samma period förra året. 

29 ärenden har skickats vidare för utredning till Region Uppsala och det är en 
ökning med 3 ärenden. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Det totala antalet avvikelserapporter under perioden har ökat med 178 rapporter. 
Den vanligaste händelsen som rapporteras in är inom samma område som alltid 
kan man säga, och det handlar om fallolyckor. Dock är inte alla dessa fall orsakade 
av avvikelser utan ska mer ses som ett mått på antalet fallhändelser som inträffat. 
Vanligaste avvikelsen efter fallhändelse sker inom läkemedelshanteringen och där 
hör det istället till ovanligheten att rapporten inte är en felhändelse. Avvikelserna 
inom läkemedelshanteringen har ökat i antal i jämförelse med föregående period 
och det är många ärenden som bedöms vara av hög allvarlighetsgrad. 

Ingen anmälning enligt lex Maria har skett under perioden. Men vid närmare 
granskning av inrapporterade ärenden inför redovisning till nämnd 
uppmärksammas att flera händelser är så pass allvarliga att fördjupad analys och 
anmälan till IVO hade krävts. Verksamheter har i dessa fall själva inte bedömt 
ärenden som så allvarliga att MAS har kontaktats vilket leder till att vi inte till fullo 
uppfyller författningens krav gällande utredningsansvaret. 

Allvarliga ärenden kräver fördjupade händelseanalyser och för ca ett tiotal ärenden 
har fördjupade analyser med tillhörande åtgärdsplaner genomförts. Dessa har lett 
till förbättringsarbeten på lokal nivå såväl som på övergripande nivå. 
Verksamheterna är inte framme vid målet att genomföra fördjupade utredningar vid 
alla allvarliga händelser men på god väg och lärandet av metodiken ökar. Det 
totala antalet allvarliga händelser med utredningar och händelser i samverkan med 
Region Uppsala är resurs- och tidskrävande. Utredning, åtgärdande och 
uppföljning av dessa händelser genomförs, men har till viss mån inte genomförts 
fullt ut under perioden. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisning av avvikelser inom hälso-
sjukvården för perioden januari – juni 2021. 

__________  
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Paragraf 67  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar att hon fått frågor om varför hon inte svarat på en 
insändare i lokalpressen. När en insändare är anonym avstår ordföranden alltid 
från att besvara den. 

__________  
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Paragraf 68  

Information om närvårdsarbetet 

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

__________  
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Paragraf 69  

Förvaltningen informerar  

Beskrivning av ärendet 
Resultatenhetschef Ulla Lundin inleder sammanträdet med att informera om sin 
resultatenhet VO Demenscentrum. 

____ 

Administrativ chef Barbara Lundgren informerar om följande: 

 Kommande process inför nytt LSS-boende. En markanvisningstävling ska 
genomföras inom kort. 
 

 Återrapport om tidigare uppdrag från nämnden om att utreda hur 
hanteringen av utbetalning av habiliteringsersättning för 2021 ska ske. 
Ingen förändring kommer att ske 2021. Frågan kan komma att tas upp 
senare. 

Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande: 

 Nämnden har för kännedom fått en analys och handlingsplan av 
förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
SAM. 
 

 Information om hur sommaren varit i verksamheterna.  
 

 Nulägesrapport med anledning av corona i verksamheterna.  
 

 Nulägesinformation om Enberga samsjuklighetsboende. 
 

 IVO håller på att samla in material till en kommande tillsyn i samtliga 
kommuner. Arbetet sker i fyra steg och är omfattande. 
 

 Fyra anmälningar enligt lex Maria är inskickade till IVO. 
 

 Kommundirektören har fattat inriktningsbeslutet att vård- och 
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen tillsammans ska bilda en ny 
förvaltning. Lotta Tronët har fått uppdraget av kommundirektören att 
fortsätta planeringen inför bildandet. Ärendet kommer att behandlas 
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politiskt under hösten. 
 

 Påminnelse om inbjudan till en lokal kunskapsinsats om gällande brott 
mot/utnyttjande av välfärden den 17 september 2021. 

  
 

__________  
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Paragraf 70  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
 Förteckning enligt bilaga med domar och beslut från rätten för perioden 20 

maj – 18 augusti 2021  
 

 Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
17 maj – 18 augusti 2021 
 

 Socialstyrelsen beviljar den 23 juni 2021 Enköpings kommun 5 712 546 
kronor i statsbidrag för 2020 för att ekonomiskt stödja verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid -19 
(VON2020/113) 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-17, paragraf 79: Valärenden 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, paragraf 98: Valärenden 
 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-06-16, paragraf 111: 
Ansvarsfördelning gällande placeringsbeslut och budget för korttidstillsyn 
enligt LSS 
 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21, paragraf 136: Revidering av 
tidsplan för styrning och uppföljning 
 

 Redovisning av boendekön juli 2021 (se separat handling, VON 2021/11). 

 
 

__________  
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Paragraf 71  

Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 18 
augusti 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 maj 2021 redovisas till vård- och omsorgsnämnden: 

Individärenden 

40 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista. 
266 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista. 
50 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 

Personalärenden 

38 anställningsavtal enligt lista. 

Ekonomiärenden 

två beslutsattester för budgetansvarig. 

Följande delegeringsbeslut för juni 2021 redovisas till vård- och omsorgsnämnden: 

Individärenden 

41 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista. 
238 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista. 
29 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 

Personalärenden 

29 anställningsavtal enligt lista. 
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Följande delegeringsbeslut för juli 2021 redovisas till vård- och omsorgsnämnden: 

Individärenden 

21 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista. 
189 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista. 
30 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 

Personalärenden 

15 anställningsavtal enligt lista. 

__________  
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Paragraf 72 Ärendenummer VON2021/121 

Valärende till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
Till nedanstående uppdrag väljs: 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till och med 31 december 2022 

Ersättare  Björn Hellström (L)  

efter Inger Bertilsdotter (L). 

__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Den valda, för kännedom


	Protokoll.docx
	Upprop och val av protokolljusterare
	Beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Ekonomi - månadsuppföljning
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
	Arbetsutskottets beredning
	Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden


	Remiss - SOU 2021:8 När behovet får styra, ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
	Arbetsutskottets beredning
	Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden

	Yrkanden

	Ansvarsfördelning korttidstillsyn enligt LSS
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
	Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
	Arbetsutskottets beredning
	Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden


	Godkännande av utförare – LOV inom hemtjänst/hemsjukvård
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
	Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
	Arbetsutskottets beredning
	Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden


	Avvikelserapportering inom hälso- och sjukvården 2021
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
	Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden


	Ordföranden informerar
	Beskrivning av ärendet

	Information om närvårdsarbetet
	Beskrivning av ärendet

	Förvaltningen informerar
	Beskrivning av ärendet

	Anmälningsärenden
	Beskrivning av ärendet

	Anmälan av delegeringsbeslut
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Valärende till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
	Beslut



