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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Elisabet Pettersson (C) ordförande 
Elin Johansson (M) via Teams 
Hanke Joneklav (KO) via Teams 
Peter Svensson (L) 
Camilla Runerås (S), opp.led via Teams 
Louise Eriksson (SO) via Teams from kl 15.15 § 64-65, 67 

Lotta Nilsson (S) via Teams ersätter Kenneth Edvardsson (S) 

2 (16) 

Liisa Juthberg (SO) via Teams ersätter Louise Eriksson (SO) § 58-63, 66, 68-70 

Ulla Ohlsson (C) via Teams 
Lars Sandberg (SBÄ) via Teams 
Olle Kvarnryd (V) via Teams 
Liisa Juthberg (SO) vid Teams§ 64-65, 67 

Ingrid Strandman, socialchef via Teams 
Maria Ekelund Oannert, verksamhetschef via Teams 
Anneli L Sundin, verksamhetschef via Teams 
Åsa Sahlberg, verksamhetschef via Teams 
Marina Oickfors, verksamhetschef via Teams 
Fredrik Miklaheim, verksamhetscontroller § 58-60 
Gerd Svedberg, verksamhetscontroller, § 58-60 
Marie Äng, utvecklare§ 61 
Anna-Carin Johansson, SIP-koordinator § 63 
Elisabeth Sköld, projektledare § 64 
Elin Järn, projektmedarbetare§ 64 
Arzoo Hessami, projektmedarbetare§ 64 
Åsa Eriksson, enhetschef§ 65 
Berit Lundqvist, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Godkännande av föredragningslistan 

Yrkanden 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställ a föredragningslistan i sin helhet. 

BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan i sin helhet. 

Utdragsbestyrkande 

4 (1 6) 
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§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Månadsuppföljning tom maj 2021 

INLEDNING 
Föreligger ekonomirapport tom maj 2021 för Vård och omsorg. 
Prognos - 26,2 Mkr. 

Beslutsunderlag 
Bildspel: Uppföljning ekonomi VOO tom maj 2021. 

Föredragning av verksamhetscontroller Fredrik Miklaheim. 

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

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Skickas till 

Ekonomikontoret 

Utd ragsbestyrkande 

5 (16) 

Dnr 2021/6 
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§ 60 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Dnr 2021/9 

Besparingar motsvarande 1,5 % av 2021 års tilldelade 
driftram 

INLEDNING 
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden har gett uppdrag till socialchef att 
till juni månads sammanträde få en redovisning av besparingar motsvarande 
1,5 % för 2021 års tilldelad driftram. 

Beslutsunderlag 
Missiv och tjänsteskrivelse. 

Föredragning av socialchef Ingrid Strandman. 

Yrkanden 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att genomföra de föreslagna besparingarna på 8,6 Mkr. En besparing 
som innebär 1,5 % av nämndens budget för 2021 (575 152 000 kr). 

Hanke Joneklav (KD) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

Camilla Runerås (S) yrkar 
att ärendet återremitteras för att utreda vilka effekter besparingarna får. 

Li isa Juthberg (SD) yrkar 
bifall till Camilla Runerås (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) frågar om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att Vård- och omsorgsnämnden har 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden kan besluta enligt 
ordförandens liggande förslag och finner sitt eget förslag bifallet. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att genomföra de föreslagna besparingarna på 8,6 Mkr. En besparing 
som innebär 1,5 % av nämndens budget för 2021 (575 152 000 kr). 

Reservation 
Camilla Runerås (S), Lotta Nilsson (S) och Liisa Juthberg (SD) reserverar 
sig skriftligen mot beslutet. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

15 
Utd ragsbestyrka nd e 

6 (16) 



Vård och Omsorgsnämnden 

Ärende 4 Förslag till besparing VON Dnr 2021/9 

Reservation 

Vi reserverar mot de besparingar som beslutats av alliansstyret utan konsekvensbeskrivningar. 

Vård och omsorgsnämnden befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris. Det är väl känt sedan 

första månadsrapporten utan att några förslag för en budget i balans redovisats för nämnden. 

Att besluta om besparingar på 8,6 miljoner kronor som tagits fram på mycket kort tid utan någon 

som helst analys av vilka konsekvenser detta får för verksamheterna, personal och medborgare är 

oansvarigt. 

Sala 2021-06-21 

Camilla Runerås (S) Lotta Nilsson (S) 

I 



Skriftligt yttrande 

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss att man genomför stora besparingar inom 
välfärden utan att göra en ordentlig konsekvensanalys. Vi ser i detta förslag flera 
besparingar som riskerar att öka arbetsbelastningen och därigenom försämra 
arbetsmiljön inom flera områden i förvaltningen och därigenom även att minska 
kvaliteten i vår verksamhet. När det gäller verksamheter som äldreomsorg och 
annan välfärd så är det extra allvarligt att man genomför besparingar utan 
konsekvensanalys. Flera av förslagen är inte besparingar utan snarast att man 
upptäckt felaktigheter och ett utfall i förvaltningsdomstolen. Dessa "besparingar" 
skulle egentligen ha minskat det budgetunderskott som vi ser inom vård- och 
omsorgsnämnden men när det nu redovisas som en extra besparing så innebär det 
en ökning av budgetunderskottet på drygt 3,5 miljoner som då riskerar att leda till 
ytterligare nedskärningar under hösten. 

Olle Kvarnryd 
Vänsterpartiet 
Ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
olle.kvarnryd@sala.se 
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§ 61 

Justerand es sign 

t 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Dnr 2021/57 

Antal heltidsanställda efter införande av Rätten till heltid inom 
Vård och omsorg 

INLEDNING 
Sala kommun har till den 31 maj 2021 genomfört Rätten till heltid. Det innebär 
att alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds en heltidstjänst. Sala kommun 
arbetar utifrån devisen "Heltid en rättighet, deltid en möjlighet" vilket innebär 
att medarbetarna en gång per år kan ansöka om att få arbeta deltid även om 
heltid ska vara norm. 

Beslutsunderlag 
Missiv och tjänsteskrivelse. 

Föredragning av utvecklare Marie Äng. 

Yrkanden 
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, samt 

att ärendet återrapporteras på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
i oktober. 

Utdragsbestyrkande 

7 (16) 



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

SALA 
KOMMUN 

§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Dnr 2021/54 

Nära vård och sammanhållen journal 

INLEDNING 
Brister i informationsöverföring är en starkt bidragande orsak till att in
cidenter inträffar för patienter där det finns ett delat medicinskt ansvar 
och där uppgifter finns i flera vårdgivares journalsystem. 
En sammanhållen journal stärker patientsäkerheten för dessa patienter. 

Beslutsunderlag 
Missiv och tjänsteskrivelse med bilagor. 

Föredragning av socialchef Ingrid Strandman och verksamhetschef Maria 
Ekelund Dannert. 

Yrkanden 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att uppdra till socialchef att upprätta ett samarbetsavtal med Region 
Västmanland gällande drift och förvaltning av sammanhållen journal. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att uppdra till socialchef att teckna ett samarbetsavtal mellan Vård- och 
omsorgsnämnden, Sala kommun och Region Västmanland gällande drift 
och förvaltning av sammanhållen journal, samt 

att ärendet redovisas på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
i oktober. 

Skickas till 

Socialchef 

8 (16) 



,,,,.,,.,,,,,., 
-

SALA 
KOMMUN 

§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Samordnad individuell planering - SIP 

INLEDNING 
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) 
och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att kommunen och landstinget till
sammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den 
enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda 
huvudmännen. 

Beslutsunderlag 
Föredragning av SIP-koordinator Anna-Carin Johansson 

Yrkanden 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Utd ragsbestyrka nde 

9 (16) 
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§ 64 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Samm anträdesdatum 

2021-06-16 

ESF-projekt Kompetenscentrum 

INLEDNING 
Sala kommun har tilldelats medel från Europeiska Socialfonden till att driva 
ett projekt för kompetensutveckling av medarbetare inom Vård och Omsorg. 

ESF-projekt Kompetenscentrum startade i oktober 2020 och pågår fram till 
30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Bildspel. 

Föredragning av projektmedarbetarna Elisabeth Sköld, Elin Järn och Arzoo 
Hessami. 

Yrkanden 
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 

f / _S 

10 (16) 
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§ 65 

Justera ndes sign 

f; 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Solgatans gruppbostad LSS 

INLEDNING 
Vid en brandtillsyn på Solgatans gruppbostad 2018 uppmärksammades 
att bl a sprinklers och fläktar behövde åtgärdas. 

Beslutsunderlag 
Föredragning av verksamhetschef Anneli L Sundin och enhetschef 
Åsa Eriksson. 

Yrkanden 
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. 

Utdragsbestyrka nd e 

11 (16) 
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§ 66 Revidering av riktlinjer 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

En revidering behöver göras av Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 
4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade och 
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
Föredragning av ordförande Elisabet Pettersson (C). 

Yrkanden 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att uppdra till socialchefen att göra en revidering av Riktlinjer för bedömning 
av insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och 
funktionshindrade och Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, samt 
att återrapportera ett utkast till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i 
oktober. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att uppdra till socialchefen att göra en revidering av Riktlinjer för bedömning 
av insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och 
funktionshindrade och Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, samt 

att återrapportera ett utkast till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i 
oktober. 

Skickas till 

Socialchef 

Utdragsbestyrkande 

12 (16) 
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§ 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Information från verksamheten 

INLEDNING 

Socialchef Ingrid Strandman tackade alla medarbetare och alla chefer i 
verksamheten för ett fantastiskt arbete under 2021 och allt vi klarat av 
sen pandemin började. 

Verksamhetschef Anneli L Sundin informerar om att semesterbemanningen 
ser bra ut. Kända vikarier kommer att gå in. Riskanalyser genomförs i 
verksamheterna. 

Verksamhetschef Marina Dickfors informerar om att man kommer att gå 
på halv styrka under sommaren. 

Verksamhetschef Maria Ekelund Dannert informerar om att bemanningen 
jobbar på med de sista luckorna i schemat. Alla kommer att få önskad 
semester. Omfattande handlingsplan på gång inom hemsjukvården. 
En demenssamordnande sjuksköterska finns. Utbildning i BPSD pågår. 
Hemtjänsten kommer att utbildas inom demenssjukdomar. 

Verksamhetschef Åsa Sahlberg informerar om att alla ser fram emot en 
välförtjänt semester. Några vikarier saknas, men hon tror att sommar
planeringen går i lås. 

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 

13 (16) 
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§ 68 Rapporter 

Inga rapporter finns att delge. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Utdragsbestyrkande 

14 (16) 



'l''l'l'l'I 
---

SA LA 
KOMMUN 

§ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Inga delegationsärenden finns att delge. 

Utdragsbestyrka nde 

15 (16) 
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§ 70 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 

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

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

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

16 (16) 


