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VON § 43/22
Information VON 2022-09-01
VON2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 43/22

Presidiet informerar
-

Verksamheten informerar

Sektorns månadsrapport
Lena Persson, controller, föredrar sektorns månadsrapport.

Ekonomiinformation
Lena Persson, controller, redogör för sektorns sjuklöne- och övertidskostnader.

Riskanalys, intern kontroll 2023
Lena Persson, controller och Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, redogör för utkast till 
riskanalys för intern kontroll 2023.

Handlingar
VON månadsuppföljning 2022.pdf                                                                                                                                                    
Riskanalys 2023                                                                                                                                                    
2021 Uppföljningsrapport LOV
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VON § 44/22
Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2023
VON2022.0103

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 44/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdagar
för 2023 enligt nedanstående sammanställning.

Vid behov av att ändra enstaka sammanträdesdagar kan detta beslutas av
nämndens ordförande i samråd med presidiet.

Bakgrund

Sammanträdesplanen har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträdestider, tidpunkter för inlämnade av verksamhetsberättelse, 
tertialrapporter till ekonomienheten, lämpliga tidpunkter att presentera månadsuppföljningar 
och ekonomiska prognoser samt facklig samverkansgrupp.

Inför verksamhetsplan sker samverkan med de fackliga organisationerna i två steg 
(information och förhandling).

Vård- och omsorgsnämnden 2023
Torsdagar kl. 08:10

2023-01-26
2023-03-02
2023-03-30
2023-04-27
2023-05-25

2023-09-07
2023-10-19
2023-11-16
2023-12-14
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Handlingar
KF § 106/22 Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Skickas till
Kommunstyrelsen
Elin Dalros, enhet Demokratistöd
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VON § 45/22
Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej

verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 2, 2022
VON2022.0009

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 45/22

Beslut
Vård-och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport.

Bakgrund
Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och 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 skickades 5 individrapporter till IVO gällande beslut enligt Sol som ej 
verkställts inom tre månader. Av de besluten gällde samtliga beslut särskilt boende. Under 
perioden har inget av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak.

Orsaker till att beslut ej verkställts enligt Sol.

Särskilt boende för äldre:
- En person har väntat 463 dagar på erbjudande om äldreboende med mycket starkt 

önskemål om Ekedals äldreboende. Har fått flera erbjudande om äldreboende men 
avböjt dessa då det inte var vederbörandes förstahandsalternativ. Har under 
väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt boende. 

- En person har väntat 210 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden 
fått erbjudande om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta till 
äldreboende ännu. Anhöriga uttrycker tacksamhet att kommunen ringer och stämmer 
av aktuellt behov emellanåt. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende.  

- En person har väntat 127 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden 
fått erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta 
till äldreboende ännu. De vill avvakta tills efter sommaren men fler erbjudanden. Har 
under väntetiden insatser i ordinärt boende.  
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- En person har väntat 111 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden 
fått erbjudande om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill bo 
utanför stadskärnan. Befinner sig på ett särskilt boende i en annan kommun. 

 
- En person har väntat 108 dagar på erbjudande på äldreboende. Har under väntetiden 

fått ett erbjudande om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta 
till äldreboende innan sommaren passerat. Vill tidigast få erbjudanden under hösten 
2022. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende.

Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter från det att 
lagen trädde ikraft.

 Inlämnade SOS ansökt om Länsrättens/Förvaltningsrättens 

 
individrapporte
r särskild avgift dom

2006 kv.3-4 44 8 112 000 kr
2007 82 1 10 550 kr
2008 92   
2009 25
2010 72
2011 126
2012 109
2013 57
2014 15
2015 21
2016 33
2017 22
2018 18
2019 37
2020 252
2021 46
2022 kv.1 6
2022 kv.2 5
summa 1051 9 122 550 kr

Handlingar
Rapport Kf IVO kvartal 2 2022.docx

Skickas till
Niklas Börjesson, planeringsledare SVO
Kommunstyrelsen



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden Datum: 2022-09-01 kl. 08:00-10:45 8(15)

VON § 47/22
Anmälan av förrättningar 2022-09-01
VON2022.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 47/22

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

Bakgrund
Förrättning: Beredning medborgare och folkhälsa

Datum och plats: 24 augusti 2022, Skövde stadshus

Deltagande: Theres Sahlström (M)

Handlingar
-        

Skickas till
Arvodesadministratör, enhet Demokratistöd
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VON § 48/22
Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-01
VON2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 48/22

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 VON2021.0017 (LSS) och 
VON2021.0016 (SoL)
- Biståndsbeslut SoL maj 2022 
- Biståndsbeslut LSS maj 2022
- Biståndsbeslut SoL juni 2022
- Biståndsbeslut LSS juni 2022

Ärenden enligt lex Sarah (del 3.20 och 4.22)
- Delegationsbeslut, utredning enligt lex Sarah, underskrivet
- Delegationsbeslut, utredning enligt lex Sarah, undertecknad
- Delegationsbeslut, utredning och anmälan enligt lex Sarah, undertecknad
- Delegationsbeslut, utredning och anmälan enligt lex Sarah, undertecknad
- Delegationsbeslut anmälan enligt lex Sarah, underskrivet
- Delegationsbeslut anmälan enligt lex Sarah, underskrivet

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

Handlingar
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-05-31                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-05-31                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-05-31                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-05-31                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-05-31                                                                                                                                                    
Förteckning över beslutsattestanter bokföringsorder 2022                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut SoL maj 2022                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut LSS maj 2022                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag maj 2022                                                                                                                                                    
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm maj 2022                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-16                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-16                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-16                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-16                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-16                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-16                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-16                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-21                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-22                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-06-22                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-07-04                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-07-04                                                                                                                                                    
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm juni 2022                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut, utredning enligt lex Sarah, underskrivet                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut, utredning enligt lex Sarah, undertecknad                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut, utredning och anmälan enligt lex Sarah, undertecknad                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut, utredning och anmälan enligt lex Sarah, undertecknad                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-07-25                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-07-25                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut LSS  juni 2022                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut SoL juni 2022                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-15                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-15                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-15                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-15                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag juni och juli 2022                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut anmälan enligt lex Sarah, underskrivet                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut för utredning av lex Sarah, underskrivet                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-18                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-18                                                                                                                                                    
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-08-18                                                                                                                                                    
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm juli 2022
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VON § 49/22
Anmälningsärenden vård- och omsorgsnämnden 2022-09-
01
VON2022.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 49/22

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

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

Handlingar
Föreläggande i mål nr 6667-21 Överklagat beslut stöd och service till vissa 
funktionshindrade, personlig assistans, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 4792-21 Utdömande av särskild avgift enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 5145-21 Ansökan om utdömande av särskild avgift enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 6667-21 Överklagat beslut stöd och service till vissa 
funktionshindrade, personlig assistans, maskad                                                                                                                                                    
Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 1073-22 överklagat avgörande kammarrätten 
i Jönköpings beslut i mål nr 2193-21 stöd och service till vissa funktionshindrade, fråga om 
prövningstillstånd, maskad                                                                                                                                                    
Beslut från IVO anmälan lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande i ordinärt boende 
Dnr 3.1.2-46905/2021-3                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 2552-22 Överklagat beslut stöd och service till vissa 
funktionshindrade, avlösarservice, maskad                                                                                                                                                    
Beslut i mål nr 1307 Överklagat avgörande förvaltningsrättens dom i mål nr 110-22 
kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fråga om 
prövningstillstånd, maskad                                                                                                                                                    
Beslut från IVO lex Maria Dnr 3.1.1-44312/2021-3                                                                                                                                                    
EXPEDIERING KF § 60_22 Beslut om ny vision - Vision Skövde 2040                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Beslut om ny 
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vision - Vision Sk...                                                                                                                                                    
KF § 88/22 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, antagande                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Färdplan - 
länsgemensam strateg...                                                                                                                                                    
KF § 89/22 Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser, antagande                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med...                                                                                                                                                    
KF § 91/22 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 1 2022                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Rapport om 
gynnande beslut som ...                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 3815-21 Överklagat beslut korttidsvistelse och bostad med särskild service till 
vissa funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 2648-22 Överklagat beslut bistånd enligt socialtjänstlagen, 
kontaktperson, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan om beslut om förhandsbesked om avslag om bostad med särskild service och 
kontaktperson, maskad                                                                                                                                                    
Meddelande i mål nr 1249-22 Överklagad dom bistånd enligt socialtjänstlagen, maskad                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 2917 Ansökan om utdömande av särskild avgift                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 6667-21 Stöd och service till vissa funktionshindrade, personlig 
assistans, maskad                                                                                                                                                    
Underrättelse i mål nr 1826-22 Överklagat beslut stöd och service till vissa 
funktionshindrade, korttidsvistelse, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 4424-21 Överklagat beslut kontaktperson enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Högsta Förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 5955 överklagat avgörande i mål nr 4219-20 
Stöd och service till vissa funktionshindrade, prövningstillstånd, maskad                                                                                                                                                    
KF § 100/22 Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Skövde 
kommuns tertialrapport 1...                                                                                                                                                    
Prognosrapport T1 2022-06-08                                                                                                                                                    
Överklagan av beslut avslag särskilt boende, maskad                                                                                                                                                    
KF § 106/22 Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - 
Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige                                                                                                                                                    
Anslagsbevis kommunfullmäktige 2022-06-20 Digitalt justerat                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 4934-21 Överklagat beslut annan särskilt anpassad bostad enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 4826-21 Överklagat beslut kontaktperson enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS (maskad)                                                                                                                                                    
Underrättelse mål nr 1870-22  Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 4635-21 Överklagat beslut Överklagat beslut personlig assistans enligt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut om kontaktperson, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan av beslut korttidsvistelse, maskad
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VON § 50/22
Prognostisering kring bostäder inom avdelning Bostad 
med särskild service och Daglig verksamhet
VON2022.0119

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 50/22

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

Vård- och omsorgsnämnden ger sektorn i uppdrag att utreda och till nämnden återrapportera 
olika alternativ för investering och drift gällande bostad med särskild service.

Bakgrund
Theres Södervall, processledare LSS, redogör för arbetssättet kring prognostisering kring 
bostäder inom Bostad med särskild service och daglig verksamhet. Genomgång av faktorer 
som påverkar prognosen, nuläge, aktuella fokusområden samt prognos/framtida behov.

Handlingar
-        

Skickas till
Per Granath sektorchef vård och omsorg
Theres Södervall, processledare LSS (SVO)
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VON § 51/22
Uppföljning LOV-företag 2021
VON2022.0120

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 51/22

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att sektorn ska göra en årlig (efter sommaren) 
återrapport till nämnden med en uppföljning av enskilda utförare av hemtjänst.

Bakgrund
Lena Persson, controller, redogör för uppföljning av enskilda utförare av hemtjänst (LOV-
företag). Nämnden föreslår att rapporten ska kompletteras med antalet anställda hos 
respektive utförare.

Handlingar
Uppföljning av enskilda utförare av hemtjänst (”LOV-företag”)

Skickas till
Per Granath, sektorchef vård och omsorg
Lena Persson, controller SVO



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden Datum: 2022-09-01 kl. 08:00-10:45 15(15)

VON § 52/22
Återrapportering av prestationsbaserade statsbidrag och 
plan för användning av anvisade medel
VON2022.0121

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01 52/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av de 
prestationsbaserade statsbidragen.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av sektorns plan för fortsatt användning av 
kvarvarande statsbidrag och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Lena Persson, controller, redogör för hur mycket prestationsbaserade statsbidrag som 
tilldelats vård- och omsorgsnämndens verksamhet och hur sektorn planerar att statsbidragen 
ska nyttjas.

Handlingar
-        

Skickas till
Lena Persson, controller SVO
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