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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Elisabet Pettersson (C), ordförande 
Hanke Joneklav (KO) via Teams 
Peter Svensson (L) 
Camilla Runerås (S), opp.led via Teams 
Kenneth Edvardsson (S) via Teams 
Louise Eriksson (SO) via Teams 

Victoria Kihlström (M) ersätter Elin Johansson (M) via Teams 

Ulla Ohlsson (C) via Teams 
Lars Sandberg (SBÄ) via Teams 
Lotta Nilsson (S) via Teams 
Olle Kvarnryd (V) via Teams 
Liisa Juthberg (SO) via Teams 

Ingrid Strandman, socialchef via Teams 
Maria Ekelund Oannert, verksamhetschef via Teams 
Anneli L Sundin, verksamhetschef via Teams 
Åsa Sahlberg, verksamhetschef via Teams 
Sipan Mehho, enhetschef§ 6 via Teams 
Elvira Sverkersson, teamledare § 6 via Teams 
Gerd Svedberg, verksamhetscontroller via Teams 
Fredrik Miklaheim, verksamhetscontroller 
Berit Lundqvist, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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,,,, .. , .. , .. , .. 

SALA 
KOMMUN 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

§ 1 Ekonomirapport t o m december 2020 ..... .. .. ....................... .. ...... .. ......... ........................... .. ............................. 4 

§ 2 lnternkontrollplan 2021. .......... ....... ............................. .......... ........ ....... ..... ......... ... ...... .......... .. .. ........................ 5 

§ 3 Verksa mhetsberättelse 2020 ........ ......... ........ ....... ........ ............ ..... ......... ........... .. ..... .. ............ .. ...... .. ...... ...... ... .. 6 

§ 4 Strategiskt inspel budget 2022, plan 2023-2024 .................. ............. ....................... .. ... ......... ... .... ........ ............ 7 

§ 5 Coronakommisionen, information ....... ... ... .. .......... ...... .............. ........ ..................... .... ..... .. .......... ........ .. ... ....... .. 8 

§ 6 Individuell plan, information .. ..... .... .. ....... .... .. ... .. ...... ............ ................ .. ...... .. .. ...... ...... .............. .... ........ .......... 9 

§ 7 Information från verksamheten ......................... ........ ..... .... .. .............. .. ....... ........ ........................................... 10 

§ 8 Rapporter .............. .................. ... ..... ..... .................. ..... ......... ... ... .... ................ ...... .... ..... ..... ..... .. ..... ... ...... ... ..... 11 

§ 9 Ärenden avgjorda med stöd av delegation ...... .. ....... .. ........ .. .. ................. .. ....... ............................................... 12 

§ 10 Anmälningsärenden .......... ........ .......... ..... .. ... .................................. ... ...... .... ..... .......... ................ .... ......... ........ 13 

Utdragsbestyrkande 

3 (13) 



,,,,,, , .. , .. , .. 

SALA 
KOMMUN 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Dnr2020/387,2021/6 

Ekonomirapport tom december 2020 

INLEDNING 
Föreligger ekonomirapport tom december 2020 för Vård och omsorg. 
Utfall ackumulerat tom december - 13 088 350 kr. 

Beredning 
Bilaga 1: Bildspel. 
Föredragning av verksamhetscontroller Fredrik Miklaheim. 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

4 (13) 
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§2 Internkontrollplan 2021 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Föreligger förslag till Internkontrollplan för Vård och omsorg 2021 samt 
Risk- och väsentlighetsanalys Vård och omsorg 2021. 

Beredning 
Bilaga 1: Internkontrollplan för Vård och omsorg 2021 
Bilaga 2: Risk- och väsentlighetsanalys Vård och omsorg 2021. 
Föredragning av socialchef Ingrid Strandman. 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna Internkontrollplan för Vård och omsorg 2021, samt 
att godkänna Risk- och väsentlighetsanalys Vård och omsorg 2021. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna Internkontrollplan för Vård och omsorg 2021, samt 

att godkänna Risk- och väsentlighetsanalys Vård och omsorg 2021. 

Utdragsbestyrkande 

5(13) 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

2021/7 

Verksamhetsberättelse 2020 

INLEDNING 
Föreligger förslag till Verksamhetsberättelse 2020 för Vård och omsorgsnämnden. 
Kompletteras med ekonomisk redovisning till nämndens sammanträde i februari. 

Beredning 
Bilaga 1: Sammanställning Verksamhetsberättelse 2020 för Vård- och 
omsorgsnämnden, arbetsmaterial. 
Föredragning av socialchef Ingrid Strandman 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen, samt 
att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde i februari. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen, 

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde i februari. 

Utdragsbestyrkande 

6 (13) 
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§4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

2021/9 

Strategiskt inspel budget 2022, plan 2023-2024 

INLEDNING 
Föreligger förslag till Strategiskt inspel budget 2022, plan 2023-2024 för Vård 
och omsorg, arbetsmaterial. 
Kompletteras med ekonomi till nämndens sammanträde i februari. 

Beredning 
Bilaga 1: Sammanställning Strategiskt inspel budget 2022, plan 2023-2024. 
Föredragning av socialchef Ingrid Strandman. 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen, 
att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde i februari. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen, 

att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde i februari. 

Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Coronakommisionen, information 

INLEDNING 
Coronakommissionens delbetänkande 2020:19, 15 december 2020. 
Äldreomsorgen under Coronapandemin. 

Beredning 
Bilaga 1: Bildspel. 
Föredragning av verksamhetschef Maria Ekelund Dannert. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§6 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Individuell plan, information 

INLEDNING 
Information om Individuell plan enligt 10 § LSS. 

Beredning 
Bilaga: Bildspel. 
Föredragning av enhetschef Sipan Mehho och teamledare Elvira Sverkersson. 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utd ragsbestyrkande 
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§7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Information från verksamheten 

INLEDNING 
Socialchef Ingrid Strandman informerar om kommande möte med nya regionala 
styrgruppen gällande Nära vård. Läkartillgången och samarbetet med regionen 
fungerar bra. Stabilt läge med covid. Ny MAS är rekryterad och börjar 1 mars. 
Äldreomsorgslyftet: 8 personer kommer att omfattas och får jobba 10 % och 
studera 90 %. Dessa blir klara under 2021. 

Verksamhetschef Anneli L Sundin informerar om att det är 4 personer i kö till 
Gruppbostad. En plats är ledig och kommer att erbjudas. Många söker personlig 
assistans. 
Verksamhetschef Maria Ekelund Dannert informerar att alla på SÄBO, hemsjuk
vård och LSS som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för är nu vaccinerade 
mot covid. Nästa grupp som vaccineras är hemtjänstmottagare. Dessa vaccineras 
av regionen. Det gäller även personal inom Vård och omsorg. 

Beredning 
Föredragning av socialchef Ingrid Strandman och verksamhetscheferna 
Anneli L Sundin, Maria Ekelund Dannert och Åsa Sahlberg. 

Yrkande 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

10 (13) 
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§8 Rapporter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Ordförande Elisabet Pettersson (C) rapporterar från Norra Västmanlands 
Samordningsförbunds digitala möte 2021-01-19. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utd ragsbestyrka nde 
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§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

INLEDNING 
Inga delegationsärenden finns till dagens sammanträde. 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 10 Anmälningsärenden 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-01-21 

Anmäles i bilagda förteckning upptagna protokoll mm som inkommit till 
vård- och omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ju sterandes sign Utdragsbestyrkande 
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