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Plats och tid KS-salen/Teams, 2021-08-26 kl. 08:00-12:00 

Ledamöter Beslutande Ersättare 
 Gun Sandelius (KD), ordf. 

Linnea Uddmar (M)* ers. 

Theres Sahlström (M) 

Bjarne Medin (S)* 

Börje Johansson (C)* 

Elin Elfverson (L)* 

Lene Lorentzen (S)* ers. Eva 
Larsson (S) vid beslut. 

Eva Larsson (S)* till 11:30, ej 
beslutande. 

Pontus Lundin (S)* 

Marie-Louise Karlberg (MP)* 

Lena Maria Emilsson (SD) 
ers. Stefan Larsson (SD) 

Mona Johansson (KD)* 

Kjell-Arne Brink (S)* 

Elizabeth Fredriksson (V)* 

 

  

*Deltagande på distans (digitalt) 

 

Övriga deltagande Per Granath, sektorchef 

Rasmus Jacobsson, sekr. 

Carola Låstberg, avd. chef  

Josefina Söderström, MAS  

Lena Persson, controller 

 

Susanna Tibblin, 
verksamhetsutvecklare  

Nohaddra Dafid, teamsamordnare SoL  

Josefin Brandström, teamsamordnare 
LSS  

Ann Åberg, enhetschef biståndsenheten  

 

   

Utses att justera Elin Elfverson (L)  

Sekreterare Rasmus Jacobsson    

    

Ordförande Gun Sandelius (KD)  

   

Justerande Elin Elfverson (L) 

 

  

Paragrafer  §§ 40-42/21 & 44-49/21. 

§ 43 återfinns i separat protokoll 
p.g.a. omedelbar justering. 
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VON § 40/21 

Information 
VON2021.0002 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 40/21 

 

 

 

Sektorn informerar 

Sektorns månadsrapport 

Per Granath, sektorchef, redogör för innehållet i vård- och omsorgsnämndens 
månadsuppföljning. Nämnden ges tillfälle att ställa frågor på rapporten. 

 

Information om statsbidrag 

Lena Persson, controller, informerar nämnden om aktuella statsbidrag. Krav på att nyttja 
statsbidragen innevarande år samt långsiktiga konsekvenser för verksamheten är avgörande 
faktorer som tas i beaktande vid ansökan.    

 

Lägesrapport Covid-19 

Josefina Söderström, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), redogör för påverkan på 
sektor vård och omsorgs verksamhet kopplat till covid-19. Smittspridningen har ökat i 
Västra Götalandsregionen, speciellt bland unga, detta märks bland annat i ett antal 
grannkommuner. Skövde kommun är dock fortfarande relativt förskonad.  

 

Det råder god tillgång till vaccin och skyddsutrustning. Skövde kommun följer den regionala 
rutinen gällande skyddsutrustning. Nämnden ställer bland annat frågor kring testning av 
personal och vaccinationsgrad. 

 

Sommaravstämning 

Per Granath, sektorchef, rapporterar om hur sektorns verksamhet har fortlöpt under 
sommaren. Nämnden ställer frågor om bemanning och personalens upplevelser. 

  

Riskanalys till intern kontrollen 

Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, redogör för arbetet med och innehållet i vård- och 

omsorgsnämndens riskanalys. Riskanalysen utgör grunden för internkontrollplan 2022. 
Riskanalysen graderar risker efter sannolikhet och konsekvens (skadepotential).  

 

 



Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden Datum: 2021-08-26 4(22) 

 

 

Översikt domar/överklagningar av beslut SoL och LSS 

Nohaddra Dafid och Josefin Brandström, teamsamordnare vid biståndsenheten, redogör för 
fördelningen av beslut, domar och överklagningar kopplat till biståndsenhetens beslut med 
stöd av socialtjänstlagen och lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Nämnden ställer frågor, bland annat kring uppfattning om framtida utveckling på området.  

 

 

Handlingar 

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning 2021 (t.o.m. juli).         
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VON § 41/21 
Yttrande angående motion om att göra en hemställan till 

regeringen med en ansökan om att göra Skövde kommun 
till en försökskommun med kommunala läkare 
VON2021.0079 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 41/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen om att göra en hemställan till regeringen med en 
ansökan om att göra Skövde kommun till en försökskommun med kommunala läkare. 

Yrkanden 

Gun Sandelius (M) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 

Bjarne Medin (S) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut med ändring i förslagets 
bakgrundsavsnitt enligt följande:  

- stryk befintlig bakgrundstext.   

- lägg till ”Kommunal hälso- och sjukvårdsansvar uppgår idag till sjuksköterskenivå. 
Coronakommissionen har slagit fast att kompetensnivån i kommunen måste höjas och 

bemanningsambitionen lika så. Följaktligen pågår en utredning angående en ny 
äldreomsorgslag som beräknas färdigställas juni 2022. Där ingår även behovet av en 
eventuell medicinsk ansvarig läkare i kommunal regi.  Baserat på att nämnden inte vill 

föregå utredningens resultat anses motionen ligga fel i tid.” som ny bakgrundstext. 

Beslutsgång  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett ändringsyrkande från 
Bjarne Medin (S) och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med 

beredningens förslag till beslut. 

Votering begärs 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

 

Ja-röst för bifall till Gun Sandelius (KD) yrkande (bifall till beredningens förslag  

till beslut).  

 

Nej-röst för bifall till Bjarne Medins (S) yrkande (bifall till beredningens förslag  
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till beslut med ändring i förslagets bakgrundsavsnitt). 

Omröstningsresultat: 

Med 5 ja-röster för bifall till Gun Sandelius (KD) yrkande och 4 nej-röster för bifall till 

Bjarne Medins (S) yrkande beslutar vård- och omsorgsnämnden enligt Gun Sandelius (KD) 
yrkande. 

 

Ja-röster (5 stycken): Linnea Uddmar (M), Gun Sandelius (KD), Börje Johansson (C), Elin 
Elfverson (L) och Lena Maria Emilsson (SD). 

 

Nej-röster (4 stycken): Bjarne Medin (S), Lene Lorentzen (S), Pontus Lundin (S) och Marie-
Louise Karlberg (MP). 

Bakgrund 

Kommunal hälso- och sjukvårdsansvar är idag upp till sjuksköterskenivå och Skövde 

kommun anser därför att det inte ska finnas kommunalt anställda läkare. Skövde kommun 
önskar därför inte att vara en försökskommun utan anser att läkare ska vara fortsatt anställda 
inom regionen. En förändring av ansvarsnivå upp till läkarnivå skulle innebära en ökad 

kostnad för kommunen samt svårigheter i att rekrytera och kompetensförsörja en läkare i 
kommunal regi. 

  

Vård och omsorgsnämnden anser att vi har en god samverkan med såväl primärvård som 
specialistvård inom regionen vilket ger våra patienter tillgång till en bred kompetens. Inom 
kommunal hälso- och sjukvård krävs en bred kompetens för att tillgodose patienternas 

komplexa vårdbehov. Om läkarkompetensen enbart knyts till en eller ett fåtal personer går 
det inte att säkerställa att det finns tillräcklig bred kompetens för att tillgodose vårdbehovet 
inom kommunal hälso- och sjukvård. 

 

      

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ledningsgrupp sektor vård och omsorg 
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VON § 42/21 
Yttrande angående motion om att öka 

sjukskötersketätheten inom äldreomsorgen 
VON2021.0080 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 42/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Gun Sandelius (M) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 

Bjarne Medin (S) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut med ändring i förslagets 
bakgrundsavsnitt enligt följande:  

- stryk ”I nuläget bedöms tätheten av antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Skövde 

tillgodose behovet och inte äventyra patientsäkerheten.” i åttonde stycket.   

- lägg till ”Utöver denna beskrivning tillkommer behov av semesteruttag, 

personalomsättning och sjukskrivningar samt behovet av en god arbetsmiljö. Detta 
sammantaget med Corona-kommissionens rapport där en ökad ambition gällande 
sjuksköterskebemanningen inom äldrevården föreslås, leder till att vård- och 

omsorgsnämnden redan har fokus på frågan.” efter åttonde stycket. 

- lägg till ”Utöver det kommer nämnden arbeta för att öka sjukskötersketätheten över tid för 
att kunna möta behovet av ett utökat kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag i och med 

omställningen till Nära Vård.”  som avslutande stycke. 

Beslutsgång  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett ändringsyrkande från 

Bjarne Medin (S) och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med 

beredningens förslag till beslut. 

Votering begärs 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

  

Ja-röst för bifall till Gun Sandelius (KD) yrkande (bifall till beredningens förslag  

till beslut).  
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Nej-röst för bifall till Bjarne Medins (S) yrkande (bifall till beredningens förslag  

till beslut med ändring i förslagets bakgrundsavsnitt). 

Omröstningsresultat: 

Med 5 ja-röster för bifall till Gun Sandelius (KD) yrkande och 4 nej-röster för bifall till 

Bjarne Medins (S) yrkande beslutar vård- och omsorgsnämnden enligt Gun Sandelius (KD) 
yrkande. 

 

Ja-röster (5 stycken): Linnea Uddmar (M), Gun Sandelius (KD), Börje Johansson (C), Elin 

Elfverson (L) och Lena Maria Emilsson (SD). 

 

Nej-röster (4 stycken): Bjarne Medin (S), Lene Lorentzen (S), Pontus Lundin (S) och Marie-

Louise Karlberg (MP). 

 

Bakgrund 

I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso-och sjukvården delat mellan region 
och kommun. Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) HSL, föreskriver vad som är regionernas 
respektive kommunernas ansvar inom hälso-och sjukvården.  

 

I enlighet med detta ansvar har Skövde kommun en organisering med ledningsansvar som 
huvudman och vårdgivare. Ledning och styrning utövas av verksamhetschef samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Personal med legitimationsansvar bedriver 

patientarbetet och tillhör yrkesgrupperna sjuksköterska, arbetsterapeut samt fysioterapeut.   

Dessa yrkesgrupper är riktade till samtliga målgrupper inom sektor vård-och omsorg dvs 
äldre och personer med funktionsnedsättning och som bor i särskilda boendeformer eller i 

ordinärt boende och omfattas av kommunal hälso-och sjukvård. 

 

Antalet anställda sjuksköterskor i kommunen uppgick i juli 2021 till 81 (74,65 åa). Personer 
för vilka kommunen har hälso-och sjukvårdsansvar uppgick till totalt 1238.  

 

Skövde kommun driver för närvarande 404 äldreboendelägenheter fördelade på 7 enheter. 
Antalet anställda sjuksköterskor med placering på äldreboende uppgick i juli 2021 till 18st 
(17 åa). Det betyder ett genomsnitt på 24 boende per årsarbetande sjuksköterska under 
dagtid på vardagar. Under kväll och nattetid finns tillgång till kommunens 

kvälls/nattsjuksköterska (4 st kväll, 3 st natt) som täcker behovet över hela kommunen. 

  

Sjuksköterskor som har arbete på distrikt ansvarar för de patienter som har kommunal hälso-
och sjukvård i sitt ordinära hem eller vistas på någon av kommunens LSS-boenden, bostad 

med särskild service. 
  

Personalresursen för sjuksköterskor på distrikt inklusive servicehus uppgår till 40,25 åa för 
790 patienter (juli 2021). Det innebär i genomsnitt ca 20 patienter per årsarbetande 
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sjuksköterska.  
 

Kommunens kvälls/nattsjuksköterskebemanning är för närvarande 12 åa. Korttidsplatserna 
på Ekedal uppgår till 44 platser med en sjuksköterskeresurs om 5,4 åa vilket innebär ca 8 
patienter per årsarbetare.  

 

I nuläget bedöms tätheten av antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Skövde tillgodose 
behovet och inte äventyra patientsäkerheten. Kontinuerligt följs kvalitet och 
patientsäkerhetsarbetet upp av MAS i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. 
Avvikelser som kan innebära risker hanteras och åtgärdas. Allvarliga händelser ska hanteras 

enlig Lex Maria. Det finns inga noterade händelser rapporterade enligt Lex Maria orsakade 
av en låg bemanningsnivå.  

  

Socialstyrelsen kommer utlysa ett prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att 
utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden den 1 september. I samband med 
utlysningen kommer Socialstyrelsen att publicera anvisningar om vad som definieras som 

anses vara en god sjuksköterskebemanning för att få ta del av statsbidraget. Vård- och 
omsorgsnämnden kommer att granska förutsättningarna för statsbidraget och söka det om 
möjlighet finns. 

 

         

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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VON § 44/21 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
VON2021.0123 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 44/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta det reviderade styrdokumentet 
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”, att gälla från och med den 1 

september 2021.  

 

Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens SOFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska 
i verksamheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade finnas ett ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra kvaliteten. 

 

Sektorn har sett över och uppdaterat styrdokumentet ”Ledningssystem för det systematiska 
kvalitetsarbetet”. Vissa delar har tagits bort för att förenkla.  

 

Ledningssystemet behöver vara ett flexibelt system som utvecklas och förändras 
kontinuerligt vid ny lagstiftning, ändrade rutiner och processer mm. Kvaliteten ska ständigt 

utvecklas och säkras.  

Handlingar 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Skickas till 

Susanna Tibblin, utvecklingsenheten SVO 
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VON § 45/21 
Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej 

verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 2, 2021 
VON2021.0011 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 45/21 

 

 

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport. 

 

Bakgrund 

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även 

beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. 

Aktuell statistik 

För kvartal 2 2021 skickades 12 individrapporter till IVO gällande beslut enligt Sol som ej 
verkställts inom tre månader. Av de 12 besluten gällde samtliga beslut särskilt boende. 
Under perioden har inget av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak. 

 

För kvartal 2 2021 skickades 1 individrapport till IVO gällande avbrott i verkställighet och 
där biståndet enligt Sol inte åter verkställts inom 3 månader. Det beslutet var gällande 
dagverksamhet. 

 

Orsaker till att beslut ej verkställts enligt Sol. 

 

Särskilt boende för äldre 

*En person har väntat 580 dagar på att få erbjudande om äldreboende. Personen har starka 
önskemål om äldreboende Billingsdal i Timmersdala på grund av att personen bor i 

närområdet. Har erbjudits äldreboende Billingsdal flera gånger men avböjt detta eftersom 
vederbörande flyttat in i trygghetsbostad och upplever att det fungerar bra. 

 

*En person har väntat 474 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om central 
placering. Har erbjudits äldreboende flera gånger men avböjt med motivering att det går bra 
i ordinärt boende. Vederbörande känner också oro inför pandemin med Covid-19. Har under 
väntetiden insatser i ordinärt boende från hemtjänst. Vill fortfarande inte flytta. 
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*En person har väntat 453 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om enbart 
Norrmalms äldreboende. Personen har avböjt flera erbjudanden med hänvisning till oro för 

Covid-19, betänkligheter gällande besöksrestriktioner samt att det ej varit efterfrågat 
äldreboende. Vill avvakta flytt så länge det går och har fortfarande inte omvärderat det 

ställningstagandet. 

 

*En person har väntat 377 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om placering 
centralt. Har fått flera erbjudande om äldreboende centralt som avböjts då vederbörande inte 
känner sig redo att flytta samt att det finns en oro runt Covid-19. Nu när pandemin mattats 

av lite finns det fortfarande ingen vilja att flytta till särskilt boende.  

 

*En person har väntat 253 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om central 
placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt dessa då vederbörande vill 

bo kvar i ordinärt boende så länge det går samt känner en osäkerhet runt pandemin. Har 
under väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt boende. Vill fortfarande inte flytta till 

särskilt boende. 

 

*En person har väntat 253 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om central 
placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt dessa då vederbörande vill 
bo kvar i ordinärt boende så länge det går samt känner en mycket stor oro för Covid-19. Har 

under väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt boende samt får mycket stöttning av 
anhöriga. Vill fortsatt avvakta erbjudande om särskilt boende.  

 

*En person har väntat 169 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om 
finskspråkig inriktning. Har fått flera erbjudanden om äldreboende med finskspråkig 
inriktning men avböjt dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt boende så länge det går. 

Har under väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt boende men vill fortsatt avvakta 
erbjudande om särskilt boende.  

 

*En person har väntat 128 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om Ekedals 

äldreboende. Har fått flera erbjudanden om äldreboende, däribland Ekedals äldreboende, 
men avböjt dessa då vederbörande inte upplevt sig redo för att flytta. Har under väntetiden 
insatser av hemtjänst i ordinärt boende.  

 

*En person har väntat 98 dagar på erbjudande om äldreboende med mycket starkt önskemål 
om Ekedals äldreboende. Har fått erbjudande om äldreboende men avböjt detta då det inte 
var deras förstahandsalternativ. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt boende.  

 

*En person har väntat 97 dagar på erbjudande om äldreboende med starkt önskemål om 
Norrmalms äldreboende. Har fått erbjudande om Norrmalms äldreboende och Ekedals 
äldreboende men avböjt detta med motiveringen att vederbörande inte är redo att flytta ännu. 

Vill stå kvar i kön.  
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*En person har väntat 91 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om central 
placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt detta med motiveringen att 

vederbörande inte är redo att flytta ännu. Vill stå kvar i kön.  

 

*En person har väntat 91 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om central 
placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt detta med motiveringen att 

vederbörande inte är redo att flytta ännu. Vill stå kvar i kön. 

 

Orsaker till avbrott i verkställighet och där biståndet enligt Sol inte åter verkställts 
inom 3 månader 

 

Dagverksamhet  

Det finns 1 verkställighet avseende dagverksamhet där vi valt att avbryta verkställigheten 
och där biståndet enligt Sol inte åter verkställts inom 3 månader. Åtgärden vidtogs därför att 

Kommunledningen 2020-03-13 fattade beslut om att stänga verksamheten för 
dagverksamhet med anledning av pandemin Covid-19. Den sociala dagverksamheten 

öppnade åter med start i början av september 2020, därför har flera individer nu återgått fullt 
ut till sin beviljade vistelse på dagverksamheten.  

 

Omvårdnadspersonalen tog initialt vid nedstängningen av verksamheten kontakt med 
samtliga personer som vid den tidpunkten hade verkställda beslut om dagverksamhet. I 

samtalen delgavs information om stängning av verksamheten med omedelbar verkan, 
kontaktuppgifter gavs till biståndsenheten och enhetschef dagverksamhet för eventuella 

frågor.  

 

Efter att verksamheten stängts har biståndsbedömare haft kontakt med de enskilda 
personerna och deras familjer. Vid behov har personerna erbjudits korttid för att tillgodose 

deras behov och avlasta deras familjer.   

 

Omvårdnadspersonalen har haft regelbunden telefonkontakt med personerna och deras 
familjer för att följa upp situationen i hemmet. Från vecka 21 har omvårdnadspersonalen 
erbjudit hembesök till personerna och på det sättet erbjudit stöd. Omvårdnadspersonal har 

vid hembesöken bland annat gått promenader med de enskilde vilket varit mycket uppskattat 
och efterfrågat. I de fall omvårdnadspersonalen upplevt situationen i hemmet som ansträngd 

har de uppmärksammat personerna om möjligheten till ytterligare stöttning samt varit 
behjälpliga att förmedla detta behov till ansvarig biståndsbedömare. Flera av dessa personer 
har i ett senare skede bedömts vara i behov av korttid och har därefter i perioder befunnit sig 

på korttiden. Flera personer har också erbjudits och därefter flyttat in på äldreboende. 
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Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter från det att lagen 
trädde ikraft. 
 

 

  Inl ämnade SO S ansökt om Länsrättens/Förvaltningsrättens  

  individrapporter särskild avgift dom 

2006 kv.3-4 44 8 112 000 kr 

2007 82 1 10 550 kr 

2008 92     

2009 25   

2010 72   

2011 126   

2012  109   

2013  57   

2014  15   

2015  21   

2016 33   

2017  22   

2018  18   

2019  37   

2020 252   

2021 kv 1. 11   

2021 kv 2. 13   

summa 1018 9 122 550 kr 

 

 

Handlingar 

Rapport till kommunfullmäktige/IVO kvartal 2, 2021 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Planeringsledare SoL 

 

 

  



Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden Datum: 2021-08-26 15(22) 

 

 

VON § 46/21 
Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut 
enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2021 
VON2021.0012 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 46/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport. 

 

Bakgrund 

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 
LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att 
verkställigheten avbrutits. 

 
Aktuell statistik 

För Q2 202 har individrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej verkställts inom 
tre månader för beslutet med följande fördelning enligt nedanstående tabell. 

 

Insatstyp Antal icke verkställda 

beslut 

Antal avbrutna 

verkställigheter 

Kontaktperson 22 19 

Korttidsvistelse 1  

Bostad med särskild service, 

vuxna 

3  

Bostad med särskild service, 

barn och unga 

1  

Personlig assistans   

Daglig verksamhet 2 19 
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Tabellen nedan visar antalet inlämnade individrapporter och IVO:s beslut från det 

lagen trädde i kraft 2008. 

 

  Inlämnade IVO ansökt om Förvaltningsrättens 

  individrapporter särskild avgift dom 

2010 5   

2011  43   

2012  72   

2013  46   

2014  29   

2015  47   

2016  65   

2017  102   

2018 129   

2019 147   

2020 415   

2021 kv. 1 79   

2021 kv 2 67   

summa 1246     

 

Handlingar 

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § 
f-g av ej verkställda beslutenligt 9 § LSS, kvartal 2, 2021. Bakgrund till ej verkställda beslut.                                                                                                                                                    
Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2, 2021 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Processledare LSS, utvecklingsenheten SVO 
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VON § 47/21 
Anmälan av förrättningar 2021-08-26 
VON2021.0007 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 47/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse nedanstående förrättningar som anmälda. 

 

Bakgrund 

Förrättning:  Rundtur äldreboenden och utemiljöer med sektor service 

Datum och plats: 2021-07-12 

Deltagande:  Theres Sahlström (M) 

 

Förrättning:  Rundtur utemiljö Käpplunda Gärde med personal. 

Datum och plats: 2021-07-28 

Deltagande:  Theres Sahlström (M) 

 

Förrättning:  Styrelsemöte stiftelserna Vallen 

Datum och plats: 2021-08-20, digitalt 

Deltagande:  Theres Sahlström (M) 

 

Förrättning:  Beredning medborgare och folkhälsa 

Datum och plats: 2021-08-25, distans/Teams 

Deltagande:  Bjarne Medin (S) 

 

 

 

         

Skickas till 

Arvodesadministratör, enhet Demokratistöd 
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VON § 48/21 
Redovisning av delegationsbeslut 2021-08-26 
VON2021.0003 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 48/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 

 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 

enligt den av vård- och omsorgsnämnden antagna delegationsordningen (VON § 26/20). 
Dessa beslut skall redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att 

vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står 
det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Ärenden som inte är 
delegerade ligger kvar på nämnden. Nedan listas anmälda delegationsbeslut. 

 

Brådskande beslut (del 1.1) 

Ordförandebeslut: Yttrande över betänkandet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem 
för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:). Dnr: VON2021.0117. 

 

Yttrande om tillsyn av enskilda ärenden (del 1.30) 

Yttrande till Förvaltningsrätten gällande föreläggande i mål nr 4053-21 Ansökan om 
utdömande av särskild avgift. Dnr:VON2021.0029. 

 

Beslutsattestanter (del 2.2) 

Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2021.0018 

 Förteckning över beslutsattestanter 2021-06-04 (3 st) 

 Förteckning över beslutsattestanter 2021-06-23 (1 st) 

 Förteckning över beslutsattestanter 2021-06-24 (1 st) 

 Förteckning över beslutsattestanter 2021-08-05 (4 st) 

 

Biståndsbeslut enligt LSS och SoL (del 3-4) 

 Biståndsbeslut SoL maj 2021 Dnr: VON2020.0016 

 Biståndsbeslut SoL juni 2021 Dnr: VON2020.0016 

 Biståndsbeslut SoL juli 2021 Dnr: VON2020.0016 
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 Biståndsbeslut LSS maj 2021. Dnr: VON2020.0017 

 Biståndsbeslut LSS juni 2021. Dnr: VON2020.0017 

 Biståndsbeslut LSS juli 2021. Dnr: VON2020.0017 

 

Ärenden enligt lex Sarah (del 3.20 och 4.22) 

 Delegationsbeslut för anmälan och beslut enligt lex Sarah. Dnr: VON2021.0135 

 Delegationsbeslut för anmälan och beslut enligt lex Sarah. Dnr: VON2021.0120 

 Delegationsbeslut för beslut enligt lex Sarah. Dnr: VON2021.0105 

 Delegationsbeslut för lex Sara utredning. Dnr: VON2021.0054 

 Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah. Dnr: VON2021.0136 

 Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah. Dnr: VON2021.0137 

 

Installation/återtagande av trygghetslarm (del 3.17-3.18) 

Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2021.0020. 

 Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm april, maj, juni och juli 

2021. 

 

Bostadsanpassningsbidrag (del 7) 

 Förteckning över beslut om bostadsanpassningsbidrag, fattade under perioden 2021-

05-01 till 2021-07-31. Dnr: VON2021.0019 

 

Handlingar 

Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah, undertecknat                                                                                                                                                    

Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-06-04                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-06-04                                                                                                                                                    

Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-06-04                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut SoL maj 2021                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut LSS maj 2021                                                                                                                                                    

Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-06-23                                                                                                                                                    
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm april 2021                                                                                                                                                    

Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm maj 2021                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-06-24                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut för anmälan och utredning enligt lex Sarah - undertecknat                                                                                                                                                     

Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm juni 2021                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut SoL juni 2021                                                                                                                                                    

Biståndsbeslut LSS juni 2021                                                                                                                                                    
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm juli 2021                                                                                                                                                    
Ordförandebeslut_ Yttrande över betänkandet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem 

för en mer ...                                                                                                                                                    
Yttrande till Förvaltningsrätten gällande föreläggande i mål nr 4053-21 Ansökan om 
utdömande av särskild avgift maskerad                                                                                                                                                    
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Delegationsbeslut för anmälan och beslut enligt lex Sarah - undertecknad                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut för anmälan och beslut enligt lex Sarah - undertecknat                                                                                                                                                    

Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-08-05                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-08-05                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-08-05                                                                                                                                                    

Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2021-08-05                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah - undertecknad                                                                                                                                                     

Biståndsbeslut SoL juli 2021                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut LSS juli 2021                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah, undertecknat                                                                                                                                                    

Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag maj, juni, juli 2021 

Skickas till 

Delegaterna 
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VON § 49/21 
Anmälningsärenden vård- och omsorgsnämnden 2021-08-

26 
VON2021.0004 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 49/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda. 

 

Bakgrund 

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till vård- och omsorgsnämnden. 

 

Handlingar 

Överklagan beslut om avslag kontaktperson, maskad                                                                                                                                                    

Beslut från IVO kontroll av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser Dnr 3.5.1-
09919/2021-3                                                                                                                                                    

Överklagan beslut om avslag särskilt boende, maskad                                                                                                                                                    
KF § 65_21 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 1, år 2021                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-05-24 - Rapport om 

gynnande beslut som ...                                                                                                                                                    
KF § 65_21 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 1, år 2021                                                                                                                                                    

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-05-24 - Rapport om 
gynnande beslut som ...                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 909-21 Överklagat avgörande i mål nr 2866-20 korttidsvistelse enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, maskad                                                                                                                                                    
Underrättelse i mål nr 1332-21 Ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, inhibition, maskad                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - 
Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige                                                                                                                                                     

Förstasida protokoll KS 2021-06-07                                                                                                                                                    
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem                                                                                                                                                    

Underrättelse i mål nr 2749-21 gällande stöd och service till vissa funktionshindrade - 
särskilt boende, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 6247-20 överklagan av beslut gällande Bistånd i form av hemtjänst enligt 

socialtjänstlagen (2001:453), maskad                                                                                                                                                    
Beslut från IVO Tillsynsinsats med anledning av Covid-19, verkställighet av 
socialtjänstinsatser Dnr 3.5.1-01073/2021-15                                                                                                                                                    
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Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-06-21 - Skövde 
kommuns tertialrapport 1...                                                                                                                                                    

Förstasida protokoll KF 2021-06-21                                                                                                                                                    
Prognosrapport T1 2021.docx                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-06-21 - 

Sammanträdesdagar 2022 för komm...                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-06-21 - Strategisk plan 

med budget 2022...                                                                                                                                                    
Begäran om information Skövde kommun                                                                                                                                                    
Utgående begäran Skövde kommun                                                                                                                                                    

Personlistan, bilaga 2                                                                                                                                                    
SÄBO-lista, bilaga 1                                                                                                                                                    

KF § 81_21 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 juni                                                                                                                                                    
KF § 81_21 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 juni                                                                                                                                                    
KF § 82_21 Valärenden                                                                                                                                                    

Beslut IVO Dnr 3.1.2-22773/2021-3                                                                                                                                                    
Meddelande från IVO om tillsyn och begäran om yttrande Dnr 3.5.1-25336/2021-1                                                                                                                                                    

Bilaga: Sammanfattning av brukarsamtal Dnr 3.5.1-25336/2021-1                                                                                                                                                    
Strategisk plan med budget 2022-2024 (slutligt beslut av KF 2021-06-21)                                                                                                                                                    
Överklagan beslut om behov av stöd enligt LSS, maskad                                                                                                                                                    

Information angågende IVOs tillsynsbegäran                                                                                                                                                    
IVO överlämnar klagomål på verksamhet, myndighetsutövning av insatser enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Dnr 3.4.2-27198/2021-2                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 4053-21 Ansökan om utdömande av särskild avgift, maskad                                                                                                                                                    
Yttrande med anledning av meddelande från IVO om tillsyn och begäran om yttrande Dnr 

3.5.1-25336/2021-1, undertecknat                                                                                                                                                    
Beslut i mål nr 3161-21 Ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, nu fråga om avskrivning, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut om indragning av kontaktperson, maskad 
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