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Plats och tid

KS-salen, 2021-10-28 kl. 08:00-12:00

Ledamöter

Beslutande
Theres Sahlström (M), ordf.
Gun Sandelius (KD)
Bjarne Medin (S)
Börje Johansson (C)
Elin Elfverson (L)
Eva Larsson (S)
Pontus Lundin (S)
Marie-Louise Karlberg (MP)
Stefan Larsson (SD) till 09:10
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Ersättare
Pär Bönnestig (M), från 08:50
Linnea Uddmar (M)
Hampus Lindholm (C)
Mona Johansson (KD), 08:05-10:00
Lene Lorentzen (S)
Elizabeth Fredriksson (V)

(närvarar ej vid beslut)

Lena Maria Emilsson (SD),

ersätter Stefan Larsson (SD) från
9:10

Övriga deltagande

Per Granath, sektorchef
Rasmus Jacobsson, sekr.
Lena Andersson, fack.rep.
Kommunal § 57

Josefina Söderström, medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) § 57

Maria Granath,
57

processledare HSL §

Carola Låstberg, avd.chef § 57 Maria Fridholm, socialt ansvarig
samordnare (SAS) § 57
Camilla Karlsson, enhetschef §
Susanna Tibblin,
57
Anna Wallberg, enhetschef §
57

Utses att justera

Pontus Lundin (S)

Sekreterare

Rasmus Jacobsson

Ordförande

Theres Sahlström (M)

Justerande

Pontus Lundin (S)

Paragrafer

§57/21-§62/21

verksamhetsutvecklare § 57

Lena Persson, controller § 57
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VON § 57/21
Information
VON2021.0002

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-28

57/21

Sektorn informerar
Sektorns månadsrapport
Per Granath, sektorchef, redogör för innehållet i vård- och omsorgsnämndens
månadsuppföljning. Nämnden ges tillfälle att ställa frågor om rapporten.
Information kring inköpsgruppen och vård och omsorgsteamen
Carola Låstberg, avdelningschef hemtjänst, Anna Wallberg, enhetschef hemtjänst Billingen,
och Camilla Karlsson, enhetschef trygghetsbostad Bagaren, föredrar om uppstarten av
inköpsgruppen. Nämnden tar del av bakgrund, syfte, målbild, tidsplan samt
lokal/organisation. Ambitionen är att inköpsgruppen ska bidra till bättre service för brukarna
kopplat till inköp. Eventuellt kan inköpsgruppen även bidra till att hemtjänstens
undersköterskor i högre utsträckning kan ägna sig åt arbetsuppgifter som kräver
undersköterskekompetens.
Nämnden ställer frågor kring bland annat inköpsställen, kompetenskrav och
anställningsformer.
Rutin egenvård, läkemedelshantering & lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) – korttidsverksamhet
Josefina Söderström, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), ger nämnden en orientering
i ämnet egenvård.
Viktigt att egenvård lyfts till politiskt samverkan för att nå samsyn med regionen, detta kan
förbättra hanteringen avsevärt. Nämnden ställer bland annat frågor kring rutiner och
svårigheter vid delegering.
Presentation av processledare hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialt ansvarig
samordnare (SAS)
Maria Granath, processledare inom hälso- och sjukvårdslagens (HSL) område samt Maria
Fridholm, socialt ansvarig samordnare (SAS), presenterar sig och sina arbetsuppgifter.
Granath är även ersättare som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
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Nämnden tar del av processöversikt och ges exempel på hur processer med tillhörande
information presenteras på intranätet. Till respektive processkarta finns relevant information
kopplad. För närvarande pågår en översyn av informationsmaterialet.
Dialog om utkast till verksamhetsplan
Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, för dialog med vård- och omsorgsnämnden om
innehållet i verksamhetsplanen för 2022. Mål, mått och aktiviteter diskuteras. Planen går till
beslut i vård- och omsorgsnämnden den 25 november 2021. Nämnden tar även del av
material gällande intern kontroll.
Digitaliseringsplan 2022
Informationspunkten skjuts upp till ett senare sammanträdestillfälle.
Seminarium - Ny teknik i äldreomsorgen
Informationspunkten skjuts upp till ett senare sammanträdestillfälle.
Hyressättningsmodell
Lena Persson, controller, informerar nämnden om huvuddragen i den utredning gällande
hyressättningsmodell som Alnitec AB genomfört på uppdrag av Skövde kommun.
Bakgrunden till utredningen är att nuvarande modell är svår att förklara och motivera.
Nämnden tar del av olika infallsvinklar och ställningstaganden som kan vara relevanta vid
beslut om ny hyressättningsmodell. Ett förslag till ny hyressättningsmodell för särskilda
boenden kommer att tas fram av sektor vård och omsorg.
Handlingar

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning 2021 (t.o.m. september)
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VON § 58/21
Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej
verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 3, 2021
VON2021.0011

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-28

58/21

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 3 2021 skickades 13 individrapporter till IVO gällande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) som ej verkställts inom tre månader. Av de 13 besluten gällde
samtliga beslut särskilt boende. Under perioden har inget av besluten verkställts eller
avslutats av annan orsak.
Orsaker till att beslut ej verkställts enligt SoL.
Särskilt boende för äldre
*En person har väntat 672 dagar om 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 trygghetsbostäder och upplever att det fungerar bra.
*En person har väntat 566 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 545 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. Har nu erbjudits och accepterat Norrmalms äldreboende och inväntar flytt dit.
*En person har väntat 469 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 345 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 345 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 190 dagar på erbjudande om äldreboende med mycket starkt
önskemål om Ekedals äldreboende. Har fått flera erbjudande om äldreboende men avböjt
dessa då det inte var vederbörandes förstahandsalternativ. Har under väntetiden insatser av
hemtjänst i ordinärt boende.
*En person har väntat 183 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 183 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 161 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om central
placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt detta med motiveringen att
det saknas pentry. Vill få fler erbjudanden.
*En person har väntat 155 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om
Skaraborgs Läns Sjukhem. Har fått flera erbjudanden om Skaraborgs Läns Sjukhem men
avböjt detta med motiveringen att vederbörande ej är redo att flytta. Vill få fler erbjudanden.
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*En person plus parbo till denne har väntat 128 dagar på erbjudande om äldreboende med
önskemål om enbart Ekedals äldreboende. Har fått erbjudanden om Solgårdens äldreboende
och Billingsdals äldreboende men avböjt detta med motiveringen att vederbörande ej är
intresserad av annat boende än Ekedals äldreboende Vill få fler erbjudanden.
*En person har väntat 105 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om central
placering. Har fått erbjudande om Ekedals äldreboende men avböjt detta då vederbörande ej
vill flytta ännu. Vill få fler erbjudanden.
Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter från det att lagen trädde ikraft.

2006 kv.3-4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 kv 1.

Inl ämnade
SO S ansökt om
Länsrättens/Förvaltningsrättens
i ndividrapporter s ärskild avgift
dom
44
8
112 000 kr
82
1
10 550 kr
92
25
72
126
109
57
15
21
33
22
18
37
252
11

2021 kv 2.
2021 kv 3.
summa

13
13
1031

9

Handlingar

Rapport till kommunfullmäktige/IVO kvartal 3, 2021
Skickas till

Kommunstyrelsen
Planeringsledare SoL

122 550 kr
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VON § 59/21
Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut
enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2021
VON2021.0012

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-28

59/21

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 Q3 2021 har 51 individrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej verkställts
inom tre månader för beslutet med följande fördelning enligt nedanstående tabell.
Insats

Antal ej verkställda beslut

Antal avbrutna
verkställigheter

Bostad med särskild service,
vuxna
Bostad med särskild service, barn
och unga
Kontaktperson

4

0

1

0

6

26

Personlig assistans

0

0

Korttidsvistelse

0

0

Daglig verksamhet

1

13
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Tabellen 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
66
2021 kv 3
51
Summa
1296
Handlingar

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 §
f-g av ej verkställda beslutenligt 9 § LSS, kvartal 3, 2021. Bakgrund till ej verkställda beslut
Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 3 2021
Skickas till

Kommunstyrelsen
Planeringsledare LSS
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VON § 60/21
Anmälan av förrättningar 2021-10-28
VON2021.0007

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-28

60/21

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse nedanstående förrättningar som anmälda.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndens ledamöter och ersättare bereds möjlighet
att delta vid Välfärdsteknologimässan i Arena Skövde den 9 december 2021 mot ersättning
för förlorad arbetsförtjänst.
Bakgrund

Förrättning:
Datum och plats:
Deltagande:

Intervju med revisionen (PWC)
2021-10-21, digitalt.
Theres Sahlström (M) och Bjarne Medin (S)

Förrättning:
Datum och plats:
Deltagande:

Verksamhetsbesök på trygghetsboende Boken
2021-10-01
Theres Sahlström (M) och Bjarne Medin (S)

Förrättning:
Datum och plats:
Deltagande:

Remisskonferens god och nära vård
2021-10-04
Theres Sahlström (M)

Förrättning:
Datum och plats:
Deltagande:

Dialog om tertial 2 med kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-07
Theres Sahlström (M)

Förrättning:
Datum och plats:
Deltagande:

Digital konferens om arbetsmarknad och funktionshinder
2021-10-19-2021-10-20
Theres Sahlström (M)

Förrättning:
Datum och plats:
Deltagande:

Beredning Medborgare och Folkhälsa
2021-10-20
Theres Sahlström (M)
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VON § 61/21
Redovisning av delegationsbeslut 2021-10-28
VON2021.0003

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-28

61/21

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.
Biståndsbeslut enligt LSS och SoL (del 3-4)
 Biståndsbeslut SoL september 2021 Dnr: VON2020.0016


Biståndsbeslut LSS september 2021. Dnr: VON2020.0017

Installation/återtagande av trygghetslarm (del 3.17-3.18)
Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2021.0020.
 Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm september 2021.
Ärenden enligt lex Sarah (del 3.20 och 4.22)
 Delegationsbeslut för anmälan och utredning enligt lex Sarah. Dnr. VON2021.0177
Bostadsanpassningsbidrag (del 7)
 Förteckning över beslut om bostadsanpassningsbidrag, fattade under perioden 202109-01 till 2021-09-30. Dnr: VON2021.0019
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Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm september 2021
Biståndsbeslut SoL september 2021
Biståndsbeslut LSS september 2021
Delegationsbeslut för anmälan och utredning enligt lex Sarah, undertecknat
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag september 2021
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VON § 62/21
Anmälningsärenden vård- och omsorgsnämnden 2021-1028
VON2021.0004

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-28

62/21

Beslut

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

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit och anmälts till vård- och omsorgsnämnden.
Handlingar

Dom i mål nr 4219-20 Överklagat beslut personlig assistans enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), maskad
Föreläggande i mål nr 76-21 Överklagat beslut stöd och service till vissa funktionshindrade,
personlig assistans, maskad
Underrättelse i mål nr 4826-21 Stöd och service till vissa funktionshindrade, kontaktperson,
maskad
Dom i mål nr 1737-21 Överklagat beslut ledsagarservice enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, maskad
Föreläggande i mål nr 76-21 Överklagat beslut stöd och service till vissa funktionshindrade,
personlig assistans, maskad
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 4792-21
Överklagan beslut om ansökan särskilt boende, maskad
Föreläggande från Förvaltningsrätten i mål nr 5050-21 Ansökan om utdömande av särskild
avgift
Underrättelse i mål nr 254-21 Stöd och service till vissa funktionshindrade, särskilt boende,
maskad
Föreläggande i mål nr 5143-21 Ansökan om utdömande av särskild avgift
KF § 97_21 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 2 år 2021
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-09-27 - Rapport om
gynnande beslut som ...
Dom i mål nr 2964-21 Överklagat beslut bistånd i form av särskilt boende enligt
socialtjänstlagen, maskad
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 5143-21
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 5050-21
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Föreläggande från förvaltningsrätten i mål nr 5145-21 Ansökan om utdömande av särskild
avgift
Dom i mål nr 76-21 Överklagat beslut personlig assistans enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, maskad
Dom i mål nr 3869-21 Överklagat beslut personlig assistans enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, maskad
IVO:s ställningstagande till klagomål på hemtjänst och hemsjukvård Dnr 3.4.2-36144/20213, maskad
Meddelande från IVO, klagomål på insats LSS Dnr 3.4.2-35831/2021-4, maskad
Underrättelse i mål nr 4635-21 Stöd och service till vissa funktionshindrade, personlig
assistans, maskad
IVO begär yttrande och handlingar gällande ett ej verkställt beslut om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS Dnr 3.3.1-14179/2021-3, maskad
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