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§ 43

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Individärende LSS - sekretess
B/ Ordförandebeslut LSS A.M. – för kännedom
C/ Ordförandebeslut LSS T.M. – för kännedom
D/ Ordförandebeslut LSS H.D. – för kännedom
E/ Ordförandebeslut bostadsanpassning – för kännedom
F/ Ordförandebeslut yttrande till förvaltningsrätten angående överklagan av förändrad
boendeinriktning på Tuvegården – för kännedom
G/ Förvaltningschefens information
- Information om pågående arbete med covid19
H/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

Beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

4

Vård- och
omsorgsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-10

§ 44

Individärende LSS - sekretess
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll
Paragrafen är justerad
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§ 45 2020.247 VON

Lokalförsörjningsplan 2020-2023
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens
övergripande lokalförsörjningsplan. Planeringsperioden omfattar åren 2020-2023.
Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner och skall ligga till grund
för det långsiktiga behovet av lokaler. Planen revideras årligen för att kunna utgöra ett
underlag till budgetberedning samt tillväxtprogram.
Beredning
Kommunfullmäktiges beslut tidigare i år, om att införa valfrihetssystem(LOV) inom särskilt
boende i äldreomsorgen från och med 2022, kommer att påverka det befintliga beståndet av
äldreboenden. Nämnden kommer att behöva ta beslut om en strategisk plan för
omstruktureringar som även kan komma att innebära avveckling av vissa lokaler inför
genomförandet av LOV.
De prognoser som ligger till grund för framräkning av behov omfattar Alingsås kommun som
helhet. Inga särskilda beräkningar har gjorts för delområdena Alingsås tätort, Bjärke (norra
kommundelen) eller Hemsjö/Ingared (södra kommundelen).
Bilaga Lokalförsörjningsplan vård- och omsorgsnämnden 2020-2023.
Bilaga Lokaler och bostäder inom vård- och omsorgsförvaltningen 2020.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Lokalförsörjningsplan för vård- och
omsorgsnämnden 2020-2023.
Expedieras till
Handläggaren
Paragrafen är justerad
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§ 46 2020.248 VON

Stimulansmedel för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela 610 miljoner kronor under 2020 till
landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och för att öka kvaliteten i vården
och omsorgen om personer med demenssjukdom.
Medlen betalas ut efter rekvisition och efter en särskild fördelningsnyckel. Rekvireringen ska
ske senast 31 oktober 2020. Av fördelningsnyckeln framgår att Alingsås kommun kan
rekvirera 2 636 256 kronor.
Medlen betalas under 2020 och de kan användas till och med den 31 december 2020. Det är
tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari
2020. Varje kommun ska senast den 28 februari 2021 återrapportera hur stimulandsmedlen
har använts.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden rekvierar 2 636 256 i kronor i
stimulansmedel.
Medlen kommer att användas för att motverka ensamhet bland äldre genom att utveckla en
stödtelefon för seniorer, motverka digitalt utanförskap hos äldre, utveckla
volontärverksamheten och genomföra sociala och kulturella aktiviteter samt fortbildning för
personal enligt framtagen projektbeskrivning ”Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre”. Hur
medlen använts kommer att återrapporteras till Socialstyrelsen och redovisas till vård- och
omsorgsnämnden under 2021.
Bilaga Projektbeskrivning – Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Bilaga Projektledning budget
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom rekvirering av statsbidrag för att motverka
ofrivillig ensamhet bland äldre och för att öka kvaliteten inom vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom.
Expedieras till
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

7

Vård- och
omsorgsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-10

Paragrafen är justerad
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§ 47 2020.002 VON

Val till förtroenderåd AFF
Ärendebeskrivning
Förtroenderåden är ett tillfälle där brukare och närstående får träffa de förtroendevalda för att
diskutera och ställa frågor.
Vård- och omsorgsnämnden har 2019-01-10 § 6 utsett två ledamöter till förtroenderåd 20192022 för verksamhetsområdena kvarboende och särskilt boende.
Då nämndens verksamhet omfattar avdelningen för funktionsstöd (AFF), har nämnden
framfört önskemål om att hålla förtroenderåd även i det verksamhetsområdet.
Förvaltningens yttrande
I samverkan med avdelningschef för AFF föreslås följande verksamheter och
kontaktpolitiker:
Boende särskild service Jan Kesker (L) och Bo Hallberg (S)
Boende särskild service Philip Perdin (M) och Kent Engh (S)
Boende särskild service Ingela Andreen (L) och Margaretha Sjöberg (S)
Daglig verksamhet Torbjörn Gustavsson (C) och Britt Andersson Näsman (S)
Daglig verksamhet Zlatibor Sinik (C) och Peter Lundgren (V)
Daglig verksamhet Lars-Olof Jaeger (SD) och Margareta Gustavsson (S)
Personlig assistans Kristina Poulsen (SD) och Maria Stern (V)
Personlig assistans Peter Poniatowski (M) och Viola Schüberg Lundgren (S)
Korttid inkl. avlösning och ledsagning Bengt Eliasson (KD) och Sven Helgesson (S)
Korttid inkl. avlösning och ledsagning Anton Bondesson (KD) och Bo Lundbladh (C)
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser följande personer till förtroenderåd för AFF 2020-2022
Boende särskild service Jan Kesker (L) och Bo Hallberg (S)
Boende särskild service Philip Perdin (M) och Kent Engh (S)
Boende särskild service Ingela Andreen (L) och Margaretha Sjöberg (S)
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Daglig verksamhet Torbjörn Gustavsson (C) och Britt Andersson Näsman (S)
Daglig verksamhet Zlatibor Sinik (C) och Peter Lundgren (V)
Daglig verksamhet Lars-Olof Jaeger (SD) och Margareta Gustavsson (S)
Personlig assistans Kristina Poulsen (SD) och Maria Stern (V)
Personlig assistans Peter Poniatowski (M) och Viola Schüberg Lundgren (S)
Korttid inkl. avlösning och ledsagning Bengt Eliasson (KD) och Sven Helgesson (S)
Korttid inkl. avlösning och ledsagning Anton Bondesson (KD) och Bo Lundbladh (C)
Förslag till beslut på sammanträdet
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut
förutsatt att verksamheterna preciseras i kompletterande bilaga. Beslutet hänskjuts till
nämndens sammanträde 31 augusti.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut
förutsatt att verksamheterna preciseras i kompletterande bilaga. Beslutet hänskjuts till
nämndens sammanträde 31 augusti.
Expedieras till
Avdelningschef AFF
Enhetschefer för de berörda verksamheterna
Paragrafen är justerad
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§ 48 2020.249 VON

Utvärdering av livsmedelsleveranser
Ärendebeskrivning
Under vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-06-16 §37 framför Ingela Andreen
(L) synpunkter på den upphandlade livsmedelsleverantören MatHem och inkommer med ett
yrkandeförslag Dnr 2020.249. Liberalerna vill att följande frågor utvärderas efter ett år:
• kundnöjdheten avseende såväl service, lätthet att beställa som ev. ökade/minskade
kostnader
• kvalitén på beställda och levererade varor
• miljö/klimataspekten
• den lokala handelns påverkan
• det ekonomiska förväntade sparbetinget för kommunen
Britt Andersson Nääsman (S) framför att det är oklart huruvida MatHems transportfordon
kommer klara av att leverera vintertid till brukare som bor mera otillgängligt och vill att frågan
utreds.
Förvaltningens yttrande
För att det ska vara möjligt att utvärdera den upphandlande livsmedelsleverantören Mathem
om ett år behöver vissa utvärderingsfrågor justeras.
Genom att ta del av MatHems statistik och förvaltningens inkomna synpunkter och klagomål
kan utvärderingsfrågan kundnöjdheten utvärderas. Utvärderingsfrågan omfattar tre delar;
service, lätthet att beställ och eventuellt ökade och minskade kostnader för brukaren. Innan
digitala inköp infördes gjordes inköpet i brukarens närmast belägna livsmedelsbutik med
fullgott sortiment och priserna varierade utifrån vilken butik hemtjänsten handlade i. Vissa
brukare fick då betala lite mer och andra lite mindre. I och med att det digitala inköpet via
MatHem har införts kommer vissa brukar även i fortsättningen betala lite mer och andra lite
mindre. För att förvaltningen ska kunna utvärdera hur prisbilden har förändrats måste en
prisjämförelse genomföras där ett urval av varor i MatHems sortiment jämförs med varor i de
livsmedelsbutiker som brukarna tidigare gjorde sina inköp med hjälp av hemtjänsten. En
arbetsuppgift som kommer ta stora personalresurser i anspråk. Förvaltningen förslår därför
att utvärderingsfrågan kundnöjdhet begränsas till att omfatta delarna service och lätthet att
beställa.
För att utreda kvalitén på beställda och levererade varor kommer förvaltningen ta del av
MatHems statistik och förvaltningens inkomna synpunkter och klagomål.
Utvärdringsfrågan miljö/klimataspekten har redan beaktas i samband med upphandlingen
Utdragsbestyrkande
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som genomförts av förvaltningen. MatHem använder miljöklassade fordon (Euro6) och
hemtjänstpersonalen har minskat sina transporter i och med upphandlingen. Eftersom
frågeställningen redan har utretts föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att frågan inte
utreds ytterligare.
Den lokala handels påverkan är en frågeställning som vård- och omsorgsförvaltningen
lämnat över till kommunens näringslivsenhet att utreda då näringslivsfrågor inte ingår i vårdoch omsorgsförvaltningens uppdrag.
Det ekonomiskt förväntade sparbetinget för kommunen kommer förvaltningen presentera för
vård- och omsorgsnämnden i samband med delårsbokslutet.
Britt Andresson Nääsmans (S) frågeställning avseende MatHems förmåga att leverera
beställda varor vintertid föreslås infogas i utvärderingspunkten kundnöjdhet då det är en
fråga som berör MatHems service till brukarna.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås få uppdraget att utvärdera följande frågor efter ett
år:
• kundnöjdheten avseende såväl service och lätthet att beställa genom att ta del av Mathems
statistik och de klagomål som inkommer till förvaltningen och presentera dessa.
• kvalitén på beställda och levererade varor genom att ta del av Mathems statistik.
• Presentation av kommunens sparbeting i samband med delårsbokslutet.
Beslut
Beslutet hänskjuts till nämndens sammanträde 31 augusti.
Expedieras till
Förvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 49 2020.159 VON

Svar till Synskadades Riksförbund
Ärendebeskrivning
Synskakades Riksförbund, SRF, har i en skrivelse ställd till vård- och omsorgsnämndens
ledamöter framfört synpunkter på nämndens beslut att avveckla syn- och
hörselkonsulenttjänsten, Dnr 2020.159 VON.
Beslutet att avveckla tjänsten fattades i början av år 2020 med hänsyn till att det är regionen
som bär ansvaret för stöd/hjälp med syn och hörselvård, § 3 2020.003 VON.
I SFR:s skrivelse föreslås nämndens ledamöter att delta i ett möte tillsammans med SRF och
deras lokala representanter i syfte att skapa en dialog kring hur stödet gentemot syn- och
hörselskadades ska fungera framöver. Någon återkoppling från vård- och omsorgsnämnden
på det förslag som SRF:s framfört har inte skett.
Förvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen förslår att vård- och omsorgsnämnden tackar för förslag om
inbjudan till ett gemensamt dialogmöte mellan nämndens ledamöter, SFR och deras lokala
representanter men väljer att avböja. Vård- och omsorgsnämnden har genom sitt beslut § 3
2020.003 VON valt att prioritera sitt kärnuppdrag framför stöd/hjälp med syn och hörselvård
vilket regionen ytterst ansvarar för. I 5 kap. 7 § socialtjänstlagen regleras socialtjänstens
särskilda ansvar för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att anställa syn- och hörselinstruktörer
däremot erbjuder vård- och omsorgsnämnden sedan tidigare stöd och hjälp med bl.a.
batteribyte i hörapparater genom verksamheterna Fixartjänst och Träffpunkt.
Bilaga Behovet av kommunal syn- och hörselinstruktör.
Bilaga Satsa på syn och- hörselinstruktörer.
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen förslår att vård- och omsorgsnämnden tackar för förslag om
inbjudan till ett gemensamt dialogmöte mellan nämndens ledamöter, SFR och deras lokala
representanter men väljer att avböja. Vård- och omsorgsnämnden har genom sitt beslut § 3
2020.003 VON valt att prioritera sitt kärnuppdrag framför stöd/hjälp med syn och hörselvård
vilket regionen ytterst ansvarar för. I 5 kap. 7 § socialtjänstlagen regleras socialtjänstens
särskilda ansvar för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att anställa syn- och hörselinstruktörer
däremot erbjuder vård- och omsorgsnämnden sedan tidigare stöd och hjälp med bl.a.
batteribyte i hörapparater genom verksamheterna Fixartjänst och Träffpunkt.
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Expedieras till
Synskadades Riksförbund
Förvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 50 2020.244 VON

Utnämning av dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska
utse dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
dataskyddsförordningen.
Avtal har tecknats med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) där förbundet har
anställt ytterligare ett dataskyddsombud utöver nuvarande. Avtalet reglerar att GR därmed
tillhandahåller dataskyddsombud för Ale kommun, Alingsås kommun, Härryda kommun,
Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun samt
Öckerö kommun.
Förvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår, med anledning av tecknat avtal med
Göteborgsregionens kommunalförbund, att Johan Borre och Madeleine Wäli utses till
dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden.
I samband med utseende av ovanstående personer föreslås att vård- och
omsorgsnämndens nuvarande dataskyddsombud Göran Westerlund entledigas från sitt
uppdrag.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Johan Borre och Madeleine Wäli till dataskyddsombud för
vård- och omsorgsnämnden från och med 1 september 2020.
Göran Westerlund entledigas som dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från
och med 1 september 2020.
Expedieras till
GR, Datainspektionen, dataskyddsombud, kommunjurist, informationssäkerhetsansvarig
Paragrafen är justerad
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§ 51 2020.054 VON

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin from 2020
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beslutade 13 december 2019 att
godkänna uppdateringen som gjorts av den gällande överenskommelsen om
samverkansreglerna (Dnr 2020.054-001 von).
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om
vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska
samverka med varandra inom olika områden.
Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech. Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information
av olika slag men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. För att
utveckling mellan hälso- och sjukvård och näringslivet ska fungera på ett förtoendefullt sätt
krävs gemensamt framtagna samverkansregler som möjliggör ökad transparens, måttfullhet i
samverkan samt tydliggör ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bl.a.
avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och
uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, mer än
förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Bristande kunskap om
reglerna och dess intentioner är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av
samverkan med industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det
offentliga får inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
I samband med SKR:s beslut att godkänna överenskommelsen om uppdaterade
samverkansregler rekommenderas kommuner att för sin del anta överenskommelsen, visa
god följsamhet till samverkansreglerna och säkerställa att medarbetare och chefer har
kunskap om dem.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden ansluter sig till överenskommelsen om
samverkansregler samt att nämnden verkar för att kunskapen om samverkansreglerna sprids
inom berörd organisation.
Bilaga Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner om överenskommelse om
samverkansregler.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta den av Sveriges Kommuner och
Regioner tecknade överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinsktekniska industrin och
laboratorietekniska industrin från och med 2020.
Expedieras till
Förvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 52 2020.246 VON

Revidering av biståndsriktlinjerna avseende inköp
Ärendebeskrivning
Hemtjänsten har tidigare utfört insatsen inköp genom att handla i närliggande affär med
fullgott sortiment. Efter vård- och omsorgsnämndens beslut att övergå till digitala inköp
behöver riktlinjerna för biståndshandläggningen avseende inköp revideras för att
överensstämma med utförandet av insatsen (VON 2019-12-16 §113).
Förvaltningens yttrande
Nuvarande text i biståndsriktlinjerna sidan 13:
Inköp
Stöd och hjälp: Beroende på vad den enskilde själv kan göra omfattar hjälp med inköp:
skriva inköpslista, inköp av dagligvaror, packa upp varor, hjälp att betala. Hjälp med inköp av
matvaror där den enskilde följer med ska inte beviljas.
Omfattning: I Alingsås kommun ska alla som beviljats hjälp med inköp få denna hjälp utförd
vid ett tillfälle per vecka. Hjälp med inköp av dagligvaror förutsätts ske i närmsta
livsmedelsbutik med fullgott sortiment eller på det sätt som utföraren kommer överens med
den enskilde om. Möjlighet att göra distansinköp självständigt eller med hjälp/stöd av
hemtjänsten ska tillämpas om möjligt
Förvaltningen föreslår följande förändring:
Inköp
Stöd och hjälp: Beroende på vad den enskilde själv kan göra omfattar hjälp med inköp: hjälp
att beställa mat via internet med utkörning av företag, hjälp att packa upp varor.
Omfattning: I Alingsås kommun ska alla som beviljats hjälp med inköp få denna hjälp utförd
vid ett tillfälle per vecka
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar ändring av riktlinjer för myndighetsavdelningen avseende
inköp till att utföras digitalt.
Riktlinjerna ska uppdateras senast 2021-01-01 eller uppdateras vid behov, exempelvis vid
lagändringar, ändrade normer eller vid prejudicerande domar som strider mot riktlinjerna.
Expedieras till
Handläggaren
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