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omsorgsnämnden
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2021-04-27
Plats och tid

Digitalt Lifesize
kl. 14:00-17:45

Beslutande

Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) (Sunnerö)
Birgit Börjesson (S) (vice ordförande) (Sunnerö)
Bo Hallberg (S)
Britt Andersson Näsman (S) (punkt A-G) §17
Margareta Gustafsson (S)
Sven Helgesson (S)
Philip Perdin (M)
Torbjörn Gustafsson (C)
Ingela Andreen (L)
Anton Bondesson (KD)
Maria Stern (V)
Lars-Olof Jaeger (SD) §17
Margaretha Sjöberg (S) §§18-25 ersätter Britt Andersson Näsman (S)
Bo Lundbladh (C) ersätter Zlatibor Sinik (C)
Kristina Poulsen (SD) §§18-25 ersätter Lars-Olof Jaeger (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Margaretha Sjöberg (S) §17
Kent Engh (S)
Viola Schüberg (S)
Jan Kesker (L)
Bengt Eliasson (KD)
Peter Lundgren (V)
Kristina Poulsen (SD) §17

Övriga deltagare

Lars-Olof Jaeger (SD) §§18-25
Anita Hedström (förvaltningschef, Sunnerö)
Anna Ebbesson (avdelningschef planeringsavdelningen, Sunnerö)
Emma Pettersson (sekreterare, Sunnerö)
Stina Schill (systemförvaltare, punkt A) §17
Camilla Ericson (löneadministratör, punkt A) §17
Kerstin Frost (socialt ansvarig samordnare, punkt B, Sunnerö) §17
Jon Gustafsson (utvecklingsledare, punkt B, Sunnerö) §17
Astor Ekdahl (controller, punkt C, Sunnerö) §17
Birgitta Strandin (avdelningschef myndighet, punkt D-E) §17
Henrik Larsson (avdelningschef ekonomi, punkt G) §17

Utses att justera

Birgit Börjesson (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§17-25
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
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§ 23
§ 24
§ 25

Information och överläggningar
Kvalitetsberättelse 2020
Uppdatering av tillämpningsanvisningar 2021 - Avgifter och ersättningar för
personer inom verksamhetsområde funktionsstöd
Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ej verkställda beslut SoL 2021
Ej verkställda beslut LSS 2021
Månadsuppföljning per mars 2021
Ändring av sammanträdestid
Anmälan av delegationsbeslut 2021
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§ 17

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Information om digital rapportering av tjänstgöringsrapport
B/ Kvalitetsberättelse 2020
C/ Uppdatering av tillämpningsanvisningar 2021 - Avgifter och ersättningar för personer inom
verksamhetsområde funktionsstöd
D/ Komplettering av egenavgifter vid färdtjänsttaxor
E/ Ej verkställda beslut SoL Q1 2021
F/ Ej verkställda beslut LSS Q1 2021
G/ Månadsuppföljning per mars 2021
H/ Förvaltningschefens information

Utdragsbestyrkande
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§ 18 2021.070 VON

Kvalitetsberättelse 2020
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen för personer över
65 år och för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt
lag ska verksamheten vara av god kvalitet.
Enligt 7 kap. 1 § SOSFS 2011:9 ska vård- och omsorgsnämnden systematiskt och
fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet och dokumentera arbetet. SOSFS 2011:9
rekommenderar att dokumentationen sker genom att årligen upprätta en kvalitetsberättelse. I
kvalitetsberättelsen ska framgå hur nämnden under det senaste kalenderåret arbetat med att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, vilka åtgärder som
har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 23 april 2021 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en kvalitetsberättelse som dokumenterar hur
förvaltningen har arbetat med att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens
kvalitet.
Kvalitetsarbetet har under året påverkats av pandemin. Det systematiska kvalitetsarbetet och
dialogen kring målarbete, handlingsplaner och resultat har fått stå tillbaka. De egenkontroller
och verksamhetsuppföljningar som var planerade har antingen pausats eller genomförts i
mindre utsträckning. Tillkommit har egenkontroller som berör Covid-19.
Arbetet har främst varit inriktat på att säkerställa följsamhet med gällande riktlinjer, rutiner
och föreskrifter från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen
för att minska smittspridningen.
Under året har förvaltningen påbörjat ett arbete med att utveckla och förbättra processen
kring det övergripande kvalitetsarbetet. Detta kommer att fortsätta under 2021.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse 2020.
Expedieras till
Förvaltningschef, Socialt ansvarig samordnare

Utdragsbestyrkande
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§ 19 2021.081 VON

Uppdatering av tillämpningsanvisningar 2021 - Avgifter och ersättningar
för personer inom verksamhetsområde funktionsstöd
Ärendebeskrivning
Den 1 juni 2021 förändras underhållsstödsbeloppen i 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken
(2010:110). Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 30 november 2020
§68 om att förändra avgifterna för verksamhetsområde funktionsstöd enligt bilagan
Tillämpningsanvisningar 2021. I tillämpningsanvisningarna framgår att avgiften för föräldrar
till barn och ungdomar som bor i bostad med särskild service eller familjehem inte får
överstiga underhållsstödsbeloppet i socialförsäkringsbalken.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 21 april 2021 lämnat följande yttrande:
I 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken uppdateras underhållsstödsbeloppet den 1 juni 2021.
Förändringen innebär att maxbeloppet som var och en av föräldrarna till ett barn eller
ungdom som bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar eller familjehem enligt
9 § 8 p. LSS ökar. Enligt 20 § LSS har kommunen rätt att ta ut underhållsbidrag som avser
barnet.
Förvaltningen föreslår en uppdatering av tillämpningsanvisningarna från och med den 1 juni
2021 i enlighet med lagändring.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer revidering av ”Tillämpningsanvisningar 2021 avgifter
och ersättningar för personer inom verksamhetsområde funktionsstöd” per 1 juni 2021.
Expedieras till
Controller.

Utdragsbestyrkande
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§ 20 2021.066 VON

Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av att Västtrafiks förändrade zonstruktur trädde i kraft i november 2020 fattade
kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, beslut om att kommunens befintliga
beräkningsmodell för egenavgifter vid färdtjänstresor skulle kompletteras med en årlig
indexuppräkning.
Beräkningsmodellen för egenavgifter behöver i nästa steg kompletteras med taxa för barn
och ungdomar samt borttagande av nattaxan.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 22 april 2021 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Egenavgiften grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå än
reguljär kollektivtrafik då den erbjuder transport från dörr till dörr.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut utgår egenavgiften för resor inom kommunen på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent som årligen
uppräknas genom ett index.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att räkna upp egenavgifterna per kalenderår med
en indexkorg bestående av fyra viktade index. Taxan är indexuppräknad för år 2021.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att nuvarande egenavgifter
kompletteras med taxa för barn och ungdomar enligt nedan. Förslaget utgår från Västtrafiks
beslutade åldersgränser.
 Barn upp till 6 år reser gratis i sällskap av ledsagare.
 Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en kostnad motsvarade 50 procent av
gällande egenavgift.
 Personer som har fyllt 20 år räknas från den dagen som vuxen och betalar full
egenavgift.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår även att den särskilda nattaxan tas bort då Västtrafik
sedan tidigare beslutat att slopa nattaxan. Bakgrunden är att förenkla resandet för
resenärerna.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den reviderade färdtjänsttaxan godkänns.
Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Den reviderade färdtjänsttaxan fastställs.

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

9

Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-04-27

§ 21 2021.071 VON

Ej verkställda beslut SoL 2021
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till
kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§
socialtjänstlagen (SoL) om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras
när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.
Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den
enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 30 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Vid rapporteringstillfälle 2021-03-30 (innefattande kvartal 1) har vård- och
omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut gällande särskilt boende,
dagverksamhet och växelvård.
Särskilt boende
Totalt står 10 personer i kö till särskilt boende vid rapporteringstillfället. Två individer har
tackat ja till erbjudande, fyra individer har tackat nej och tre individer har fått erbjudande men
ej inkommit med svar, en individ kommer inom ett par dagar att få erbjudande. Ingen har
stått i kö mer än 3 månader.
Växelvård
Totalt står 36 personer i kö till växelvård som är beslutade under 2020. 10 beslut av dessa
har löpt ut under Q4 2020 och har under Q1 omprövats och förlängts.
Dagverksamhet
Åtta personer står i kö till dagverksamhet som beslutades 2020-03-02 då beslut togs om att
stänga verksamheten på grund av Covid-19. Fyra nya beslut har tagits under Q4.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal ett 2021 och
översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
KPMG, KF.
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§ 22 2021.072 VON

Ej verkställda beslut LSS 2021
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till
kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ lag
om särskilt stöd och service (LSS) om gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även
rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.
Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den
enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 6 april 2021 lämnat följande yttrande:
Vid rapporteringstillfälle 2021-04-06 (innefattande kvartal 1) har vård- och
omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut rörande avlösarservice, boende,
dagverksamhet, korttidsvistelse, kontaktperson och ledsagarservice. Totalt är nitton beslut ej
verkställda och tre beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställda har verkställts.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal ett 2021 och
översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Expedieras till
KPMG, KF.

Utdragsbestyrkande
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§ 23 2021.004 VON

Månadsuppföljning per mars 2021
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodell antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2019,
§ 218, ska vård- och omsorgsnämnden löpande följa upp nämndens ekonomi i enlighet med
tillämpningsanvisningarna. För år 2021 innebär det att månadsuppföljning ska ske i mars,
maj och oktober. I månadsuppföljningen ska en prognos för resterande del av året
presenteras och expedieras till kommunstyrelsen. Därutöver sker en fördjupad
månadsuppföljning per april och delårsbokslut per augusti.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 20 april 2021 lämnat följande yttrande:
Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både
kostnader och intäkter. Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli
mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en
turbulent tid med stora krav på förändring. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att
resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per mars
2021.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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§ 24 2021.088 VON

Ändring av sammanträdestid
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om nämndens sammanträdestider för år 2021 den 30
november 2020, § 90. Nämndsammanträdet den 17 maj kl. 14.00 behöver flyttas fram till den
18 maj kl. 14.00 av praktisk hänsyn.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden flyttar nämndsammanträdet den 17 maj kl. 14.00 till den 18 maj
kl. 14.00.
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§ 25 2021.037 VON

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Ärendebeskrivning
Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och
omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och
omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens
delegationsförteckning. Dessa beslut anmäls till vård- och omsorgsnämnden.
Delegationsbeslut
Anmälan
2021.067 VON-001 - MAR delegationsbeslut enligt p. 2.2.10 - anmälan till IVO Lex Maria
Avgifter/ersättning
2021.037 VON-015 - Förvaltningschef delegationsbeslut enligt p. 5.6.5 - beslut om
avskrivning av skuld, 6 st.
Förvaltningschefens vidaredelegation
2021.037 VON-009 - Enhetschef delegationsbeslut enligt p. 8.1.6 - beslut om att ersätta
enskild person för egendomsskada
Delegationer personalområdet
Se bilaga.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut för mars 2021.
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