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VON § 53/22
Information VON 2022-09-29
VON2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 53/22

Informationer
Verksamheten informerar
Presentation av processgrupp: LSS-processer
Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, och Therese Södervall, processledare LSS, redogör 
för LSS-processer.

Nationell anhörigstrategi samt information från förebyggande enheten
Jonas Engelbrektsson, avdelningschef särskilt boende och Elisabeth Isaksson, enhetschef 
Förebyggande enheten, redogör för den nationella anhörigstrategin och ger information om 
arbetet på förebyggande enheten.

Handlingar
-        
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VON § 54/22
Planerade åtgärder för ökade språkkunskaper i svenska
VON2022.0128

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 54/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden belsutar att notera informationen och lägga den till 
handlingarna.

Bakgrund
Sektorn har inventerat behovet av åtgärder för att öka språkkompetens hos de medarbetare 
som inte har svenska som modersmål. Att behärska det svenska språket i omvårdnadsarbetet 
är väsentligt för att skapa en trygg och säker vård för brukare och anhöriga.

Åtgärder som planeras är utbildningsinsatser i vårdsvenska, språkombud och 
språkhandledare samt kunskapskontroll i samband med anställning och introduktion.

Handlingar
-        

Skickas till
-
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VON § 55/22
Process målstyrning
VON2022.0005

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 55/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till 
handlingarna.

Bakgrund
Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, informerar nämnden kring processmålstyrning 
inför skapandet av vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2023-2025. Nämnden 
tar del av vilka mål och resultatmätningar som är beslutade och hur processen/arbetsgången 
ser ut innan beslut.

Handlingar
-        

Skickas till
-
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VON § 56/22
Tertialrapport 2 personal (T2) 2022 sektor vård och 
omsorg
VON2022.0006

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 56/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till 
handlingarna.

Bakgrund
Louise Wadegård, HR-partner, informerar nämnden om Tertialrapport 2 personal sektor 
vård och omsorg 2022.

Handlingar
Tertialrapport 2 personal (T2) 2022 sektor vård och omsorg 

Skickas till
-
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VON § 57/22
Sektorns månadsrapport VON 2022-09-29
VON2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 57/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden belsutar att notera informationen och lägga den till 
handlingarna.

Bakgrund
Controller Lena Persson föredrar månadsrapporten.

Handlingar
Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning augusti 2022

Skickas till
-
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VON § 58/22
Vård- och omsorgsnämndens tertialrapport 2, 2022
VON2022.0006

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 58/22

Beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2 för år 2022.

Bakgrund
Nämnderna ska enligt policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker 
tertialvis och ska innehålla en helårsprognos.

Den andra tertialrapporten (T2) som avser perioden januari till och med augusti, är en 
uppföljning av nämndernas verksamhetsplan, ekonomiskt utfall och årsprognos. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett positivt resultat om 36,2 miljoner kronor för 
år 2022. Nämndens förväntade ekonomiska resultat är framför allt ett resultat av en 
verksamhet "dopad" av statsbidrag samt en viss försiktighet vid omställningar (öppna/stänga 
verksamheter). Det finns dock grundläggande problem med t.ex. höga övertidskostnader 
som göms i detta stora överskott och som behöver fokus för att bibehålla en balanserad 
ekonomi.

Överskottet skapas främst av en reserv för oförutsedda kostnader som inte ser ut att behöva 
användas, att de sista 10 lägenheterna på nya Ekedals äldreboende inte har tagits i drift samt 
nedläggning av en gruppbostad. Hemtjänstvolymen har ett mindre överskott och volymen 
inom personlig assistans kommer inte generera de ökade kostnader som förväntades under 
hösten 2021 pga. avslutade ärenden (t.ex. flytt från kommunen). Stabsfunktionerna har ett 
större överskott pga. vakanser, statsbidrag och överskott på avgiftsintäkter med mera. 

Nämndens mål att medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god 
tillgänglighet bedöms kunna uppfyllas under året. Tillgängligheten vid utredning och 
verkställighet har förbättrats med kortare utredningstider och god tillgång på boendeplatser. 
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Nämndens mål att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i 
insatsernas utformning och genomförande bedöms delvis kunna uppfyllas under året. 
Målbedömningen påverkas främst av att arbetet med att samtliga brukare har en 
genomförandeplan med delaktighet inte förväntas nå 100 %. Åtgärder för ökad 
måluppfyllelse redovisas i rapporten. 

Handlingar
Tertialrapport 2 (T2) 2022 Vård- och omsorgsnämnd

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
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VON § 59/22
Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut 
enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2022
VON2022.0010

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 59/22

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 kvartal 2 2022 har 50 individrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller datum för avbrott med följande 
fördelning enligt nedanstående tabell.

Insatstyp Antal ej verkställda beslut Antal avbrutna verkställigheter
Personlig assistans 1 9
Ledsagarservice 1 1
Kontaktperson 5
Korttidsvistelse 10
Korttidstillsyn 2
Bostad med särskild service, 
barn och unga

1

Bostad med särskild service, 
vuxna

6

Daglig verksamhet 14
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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 1 63.000
2015 47
2016 65
2017 102
2018 129 1 18.828
2019 147 1 16.000
2020 415
2021 233
2022 Q1 53
2022 Q2 50 2 66.100
Summa 1436 5 164.028

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, 2022.                                                                                                                                                     
Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2022

Skickas till

Kommunstyrelsen
Processledare LSS, utvecklingsenheten SVO
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VON § 60/22
Översikt domar/överklagningar av beslut SoL och LSS
VON2022.0126

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 60/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till 
handlingarna.

Bakgrund
Ann Åberg, enhetschef, Nohaddra Dafid Team SoL och Josefine Brandström team LSS, alla 
vid biståndsenheten, föredrar om överklaganden, avslag och delavslag av beslut inom  
lagrummen SoL och LSS.

Handlingar
-        

Skickas till
-



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden Datum: 2022-09-29 kl. 08:00 13(16)

VON § 61/22
Återrapportering kvalitet och patientsäkerhet tertial 2, 
2022
VON2022.0127

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 61/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till 
handlingarna.

Bakgrund
Återrapportering från de förslag till kvalitet och patientsäkerhetsförslag som omnändes i 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

 Läkemedelshanteringen avseende kontrollräkning av narkotiska preparat är 
digitaliserad, vilket har ökat patientsäkerheten.

 Samtliga enhetschefer har genomgått utbildning i det digitala signeringssystemet för 
att öka överblicken och följsamheten till ordinerade insatser utifrån HSL.

 Palliativagruppen är uppstartad och har i uppdrag att se över rutiner och arbetssätt.
 I projektet TAIK (Tandhygienist i kommun) har behov av Nödvändig 

tandvårdsinstygsutfärdare och andelen äldre med Intyg för Nödvändig tandvård (N-
inyg) uppmärksammats. Information och utbildning samt utökad andel utfärdare har 
genererat fler äldre med N-intyg.

 Regelbundna verksamhetsbesök har fått bra feedback och gett effekt i form av ökat 
engagemang i kvalitetsfrågor.

 Kvalitetsrapporten ger en bra analys och bild över verksamhetens kvalitetsarbete.
 Daglig styrtavla för att ge en bra överblick på dagens arbetsuppgifter är nu infört på 

samtliga äldreboenden men en del implementeringsarbete återstår för att få 
följsamhet till modellen.

Handlingar
-        

Skickas till
-
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VON § 62/22
Anmälan av förrättningar 2022-09-29
VON2022.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 62/22

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

Bakgrund
Förrättning: Beredning medborgare och folkhälsa
Datum och plats: 21 september, eftermiddag, Skövde stadshus 
Deltagande: Theres Sahlström (M)

Förrättning: Seniormässan 
Datum och plats: 27 september, förmiddag, Arena Skövde 
Deltagande: Theres Sahlström (M) 

Förrättning: Avtackning kommundirektör 
Datum och plats: 1 september, förmiddag, Skövde stadshus 
Deltagande: Theres Sahlström (M) 

Handlingar
-        

Skickas till
Arvodesadministratör enhet Demokratistöd



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden Datum: 2022-09-29 kl. 08:00 15(16)

VON § 63/22
Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-29
VON2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 63/22

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) 
Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2021.0016 (SoL) och 
VON2021.0017 (LSS).
- Biståndsbeslut SoL augusti 2022
- Biståndsbeslut LSS augusti 2022

Installation/återtagande av trygghetslarm (del 3.17-3.18)
Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2022.0017
- Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm, augusti 2022

Bostadsanpassningsbidrag (del 7)
- Förteckning över beslut om bostadsanpassningsbidrag, fattade under perioden 2022-
08-01 till 2022-08-31. Dnr: VON2022.0016

Handlingar
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm augusti 2022                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag augusti 2022                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut SoL augusti 2022                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut LSS augusti 2022
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VON § 64/22
Anmälningsärenden vård- och omsorgsnämnden 2022-09-
29
VON2022.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 64/22

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

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

Handlingar
Underrättelse i mål nr 3494-22 Stöd och service till vissa funktionshindrade, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan ansökan om kontaktperson, maskad                                                                                                                                                    
IVO överlämnar klagomål på verksamhet Björkebackens gruppbostad Dnr 3.4.2-
31171/2022, maskad                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-30                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-30                                                                                                                                                    
KSAG § 14/22 - Erbjudande om säsongsvaccination till anställda i Skövde kommun                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott sammanträde den 2022-09-02 - 
Erbjudande om säsongsvaccination till anställda i Skövde kommun                                                                                                                                                    
Överklagan beslut LSS, maskad                                                                                                                                                    
Underrättelse i mål nr 6667-21 Överklagat beslut stöd och service till vissa 
funktionshindrade, personlig assistans, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut SoL-insats, maskad                                                                                                                                                    
Skrivelse från Vårdföretagarna avseende ersättningar i omsorgen 20220907                                                                                                                                                    
Beslut från IVO tillsyn av ej verkställt beslut Dnr 3.3.1-55086/2020-9                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 1249-22 överklagat avgörande i mål nr 4604-21 bistånd enligt 
socialtjänstlagen, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 359-22 Överklagat beslut kontaktperson enlig lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 5050-21 Ansökan om utdömande av särskild avgift enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS
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