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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 47 Information/Rapporter 4

Von § 48 Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag 5

Von § 49 Budgetuppföljning per oktober 6

Von § 50 Omfördelning av investeringsmedel 7

Von § 51 Hyressättning för nya särskilda boendet 8 - 10

Von § 52 Uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-hem för
ungdomar

11 - 13

Von § 53 Uppföljning intern kontrollplan 2021 14

Von § 54 Taxor 2022 15

Von § 55 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

16

Von § 56 Val av representant till Trafiksäkerhetsgruppen 17

Von § 57 Redovisning av delegationsbeslut 18
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 47 Dnr VON.2021.1

Information/Rapporter

Kristina Tercero och Katarina Haddon informerar om

· Corona i verksamheterna.

· Lex Sarah redovisning.

· Handlingsplaner med mål och mått.

· Lägesbild inom förvaltningarna.

· Översyn av verksamhet inom Social- och omsorgsförvaltningen.

· Kö till särskilt boende.

· Nytt särskilt boende klar.

· Lägesbild hemtjänsten.

· Äldreomsorgslyftet.

Alexandra Westin informerar om språktest i verksamheterna.

______
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 48 Dnr VON.2020.17

Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänna informationen.

Sammanfattning

Under våren 2019 tecknade äldreomsorgsförvaltningen avtal med Samhall om att
de ska utföra städ och inköp hos brukare med hemtjänst. Det finns även ett avtal
som förvaltningen tecknade som reglerar att Samhall utför tvätt av medarbetarnas
arbetskläder. Samtliga avtal löper snart ut varför förvaltningen har förlängt de båda
avtalen med Samhall. Förlängningen för städ och inköp avser ett år framåt och
gäller till och med 16 januari 2023. Avtalet om tvätt förlängs endast tre månader
och gäller till och med 30 juni 2022.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att kommunens brukare med hemtjänst får
en serviceinsats av god kvalitet samt möjlighet till delaktighet i utformningen av
insatsen. Varför det är angeläget att äldreomsorgsförvaltningen under tiden som
avtalen med Samhall förlängs påbörjar en utredning om hur serviceinsatserna har
genomförts i hemtjänsten samt utforska vilka som är bäst lämpade att utföra
serviceinsatser så att kommunens brukare får service av den kvalitet som de är
berättigad till utifrån socialtjänstlagens bestämmelser. Följaktligen kommer
äldreomsorgsförvaltningen i utredningen att beröra brukarperspektivet, ekonomiska
perspektivet samt efterlevnaden av socialtjänstlagen gällande serviceinsatser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2021-11-15.

Dagens sammanträde

Åsa Mirhem föredrar ärendet.

______
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 49 Dnr VON.2021.4

Budgetuppföljning per oktober

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budgetuppföljning per oktober 2021 godkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Resultatutfallet ackumulerat per oktober för VON totalt uppgår till -0,5 mkr. Härav
utgör resultat hänförligt till ÄF -2,2 mkr och SOF 1,7 mkr.

I ovan resultat ingår coronarelaterade resultat med totalt -1,0 mkr, varav andelen för
ÄF uppgår till -0,6 mkr och SOF -0,4 mkr.

Helårsprognosen uppgår totalt för VON till +/- 0 mkr. Härav uppgår prognosen för
ÄF till -1,0 mkr och för SOF till 1,0 mkr. Coronarelaterade merkostnader och intäkter
innefattas i ovan totaler men med beräknad resultatpåverkan +/- 0, där dessa
merkostnader således bedöms kunna täckas via riktade bidragsintäkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-11-15.

Dagens sammanträde

Pål Näslund föredrar ärendet.

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Förvaltningschefer (för kännedom)
Verksamhetsekonom (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 50 Dnr VON.2021.49

Omfördelning av investeringsmedel

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen

Omfördelning av investeringsmedel inom ramen för beviljad budget 2021 godkänns i
enlighet med beskrivning nedan

· 1.000 tkr flyttas från rubrikrad ”ÄF, Inventarier” och därunder ”Inventarier nytt
SÄBO” till rubrikrad ”ÄF, Digitalisering och IT” och därunder ”Nya larm, SÄBO”.

· 308 tkr flyttas inom rubrikrad ”ÄF, Inventarier” från underrubrik ”Utemiljö särskilt
boende” till underrubrik ”Inventarier särskilt boende”.

Sammanfattning

I syfte att nyttja sedan tidigare totalt beviljade investeringsmedel för 2021 på ett sätt
som överensstämmer bättre med de aktuella investeringsbehoven, föreslås att
budgeterade medel överförs mellan rubriker och ändamål enligt följande.

· 1.000 tkr flyttas från rubrikrad ”ÄF, Inventarier” och därunder ”Inventarier nytt
SÄBO”, till rubrikrad ”ÄF, Digitalisering och IT” och därunder ”Nya larm, SÄBO”.
Medlen som ursprungligen avsatts för inventarier till nytt SÄBO innefattar ett
beräknat överskott på ca 1.000 tkr, med hänsyn till att gränsdragningslista
etablerats mellan fastighetsägaren KS och VON och som klarlagt
investeringsbehoven mer detaljerat till en lägre total. Samtidigt har identifierats
högre kostnadsnivåer för investeringar i nya larm inom särskilt boende,
innefattande även nya SÄBO, varför denna omfördelning föreslås.

· 308 tkr flyttas inom rubrikrad ”ÄF, Inventarier” från underrubrik ”Utemiljö särskilt
boende” till underrubrik ”Inventarier särskilt boende”. Investeringar för utemiljö
inom särskilt boende kan sannolikt i högre grad än planerat göras i samverkan
med fastighetsägaren KS eller Kustbostäder, varför denna omfördelning föreslås
till förmån för behovet av inköp av inventarier och lokalanpassningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2021-11-15.

Dagens sammanträde

Pål Näslund föredrar ärendet.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 51 Dnr VON.2021.50

Hyressättning för nya särskilda boendet

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Lägenheterna i det nya särskilda boendet i Björntorp, avdelning Skäret,
hyressätts med en inflyttningshyra enligt framlagt förslag på mellan 7 759 och
7 878 kr per månad i 2021 års hyresnivå.

2. Hyrorna ska om möjligt årligen hyresändras i enlighet med allmännyttan i
Oxelösund, Kustbostäders genomsnittliga hyresändring i % för sina hyror med
bruksvärdeshyra.

3. Ny hyresgäst ska erlägga den i hyresavtalet angivna hyran från inflyttningen.

4. Befintlig hyresgäst som erbjuds att flytta till nya Björntorp, betalar från
inflyttningen ett belopp som är 700 kr högre per månad än den nuvarande hyran i
den lägenheten hyresgästen flyttar från och får en tidsbegränsad hyresrabatt
med skillnaden mot den nya hyran. Den nya hyran planeras en gång om året
justeras motsvarande Kustbostäders genomsnittliga hyresändring i % för sina
hyreslägenheter med bruksvärdeshyra. Hyresrabatten är utformad som en
hyrestrappa som minskar med 700 kr per månad en gång om året tills
hyresrabatten är nere på noll i enlighet med vad som anges i beskrivningen och
räkneexemplet i tjänsteskrivelsen i ärendet.

Sammanfattning

Kommunen har anlitat en konsult för att beräkna hyrorna för lägenheterna i det nya
särskilda boendet i Björntorp. Den nya hyran föreslås i enlighet med gällande
rättspraxis för särskilt boende för äldre att bestå av tre delar, den enskilda lägenheten,
debiterbara gemensamma utrymmen och en närhets- och trygghetsfaktor som utgör
värdet av service på nära håll och tryggheten av att ha tillgång till personal dygnet
runt. Hyran sätts till summan av vad som beräknats för respektive del. Bidraget till
hyran från de debiterbara gemensamma utrymmena, gemensamma för alla boende i
det nya Björntorp, är fördelat på 44 lägenheter, utöver de nu byggda 22 lägenheterna
ytterligare 22 lägenheter i en tillbyggnad i etapp 2, som ännu inte är beslutad.

Lägenhetsytan varierar mellan 32,8 och 34,1 kvm. Hyran kommer därför att variera
mellan 8 421 och 8 551 kr per månad i 2021 års hyresnivå, som årligen planeras att
justeras motsvarande den genomsnittliga hyresändringen i % hos kommunens all-
männyttiga bostadsbolag Kustbostäder AB i deras hyreslägenheter med
bruksvärdeshyra.

Vid erbjudandet om inflyttning i det nya särskilda boendet Björntorp får ny hyresgäst
betala full hyra enligt hyresavtalet.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 51 Dnr VON.2021.50

För vid erbjudandet om att flytta till det nya särskilda boendet i Björntorp befintliga
hyresgäster, föreslås en tidsbegränsad hyresrabatt mellan hyresgästens nuvarande
hyra ökad med 700 kr per månad och den nya hyran, som årligen minskar med 700 kr
per år tills hyresrabatten är nere på noll. Hyresändringen planeras preliminärt ske den
1 juli varje år.

Nedan visas som ett exempel, hyran i det nya boendet och vad befintlig hyresgäst i
nuvarande Björntorp betalar efter hyresrabatten för befintlig hyresgäst som flyttar till
lägenhet 1001 i det nya boendet.

Hyran vid inflyttningen är 8 476 kr per månad i 2021 års hyresnivå. Skillnaden mellan
den nya hyran och hyresgästens nuvarande hyra ökad med 700 kr är 8 476-5 562-
700=2 214 kr i hyresrabatt fram till preliminärt den 1 juli 2022. Hyresgästen betalar
från inflyttningen 8 476-2 214= 6 262 kr per månad. Samma resultat erhålls om man
på den nuvarande hyran 5 562 lägger 700 kr per månad.

Kommunen meddelar senast tre månader före ikraftträdandet av hyresändring den
nya hyran enligt hyreslagens regler för hyresändring, preliminärt från den 1 juli 2022
och det befintlig hyresgäst då ska betala. Den nya hyran är planerad att bli 2021 års
hyra på 8 476 kr jämte Kustbostäders genomsnittliga hyresändring i % för 2022 års
hyror med bruksvärdeshyra. Hyresgästen betalar från detta datum 6 262+700=6 962
kr jämte den årliga hyreshöjningen 2022 enligt ovan för lägenheten före
hyresrabatten, dvs en ännu inte känd procentsats på 8 476 kr.

Från preliminärt den 1 juli 2023 betalar hyresgästen 6962+700=7662 kr per mån
jämte den årliga hyreshöjningen för lägenheten före hyresrabatten för åren 2022 och
2023.

Från preliminärt den 1 juli 2024 betalar hyresgästen 7 662+700=8 362 kr per mån
jämte den årliga hyreshöjningen för lägenheten före hyresrabatten för åren 2022–
2024.

Från preliminärt den 1 juli 2025 betalar hyresgästen 8 362+114=8 476 kr per mån
jämte den årliga hyreshöjningen för lägenheten före hyresrabatten för åren 2022–
2025, det vill sälga full hyra för lägenheten.

Vid uppföljande granskning av underliggande beräkningar ur hyresgästföreningens
malldokument har upptäckts ett formelfel vilket får till följd att angivna ordinarie
hyresnivåer skall sänkas till intervallet mellan 7.759 och 7.878 kr per månad. Tidigare
angiven hyresrabatt gäller oförändrad, men med effekt att rabatten reduceras till noll
och att ordinarie hyra uppnås tidigare än vad som beskrivs i tjänsteskrivelsens
exempel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2021-11-15.

Von § 51 Dnr VON.2021.50
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Pål Näslund föredrar ärendet och att en ny tjänsteskrivelse har skickats ut på
förmiddagen där nya summor för inflyttningshyra Skäret har ändrats efter en
felräkning.

Framskrivet förslag

1. Lägenheterna i det nya särskilda boendet i Björntorp, avdelning Skäret,
hyressätts med en inflyttningshyra enligt framlagt förslag på mellan 7 759 och
7 878 kr per månad i 2021 års hyresnivå.

2. Hyrorna ska om möjligt årligen hyresändras i enlighet med allmännyttan i
Oxelösund, Kustbostäders genomsnittliga hyresändring i % för sina hyror med
bruksvärdeshyra.

3. Ny hyresgäst ska erlägga den i hyresavtalet angivna hyran från inflyttningen.

4. Befintlig hyresgäst som erbjuds att flytta till nya Björntorp, betalar från
inflyttningen ett belopp som är 700 kr högre per månad än den nuvarande hyran i
den lägenheten hyresgästen flyttar från och får en tidsbegränsad hyresrabatt
med skillnaden mot den nya hyran. Den nya hyran planeras en gång om året
justeras motsvarande Kustbostäders genomsnittliga hyresändring i % för sina
hyreslägenheter med bruksvärdeshyra. Hyresrabatten är utformad som en
hyrestrappa som minskar med 700 kr per månad en gång om året tills
hyresrabatten är nere på noll i enlighet med vad som anges i beskrivningen och
räkneexemplet i tjänsteskrivelsen i ärendet.

Förslag

Ordförande föreslår att summorna i punkt 1 i framskrivet förslag ändras från 8 421
och 8 885 per månad till 7 759 och 7 878 kr per månad efter ny information.

Beslutsgång

Ordförande frågar om eget förslag på punkt 1 samt punkt 2-4 i framskrivet förslag
och finner att nämnden beslutar enligt förslagen.

______

Beslut till:
Fastighetsekonom (för kännedom)
Ekonomichef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 52 Dnr VON.2019.59

Uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-hem för ungdomar

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Godkänner tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15.

2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att hänskjuta ärendet till
förändringsbeskrivningen under 2022 för nästkommande mål- och budgetperiod.

Sammanfattning

Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden
att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett HVB för unga på hemmaplan.
En utredning genomfördes som presenterades på majnämnden. Ärendet åter-
remitteras för att utreda den långsiktiga finansieringen samt utreda de långsiktiga
ekonomiska och individuella effekterna av införandet av ett HVB för unga i
Oxelösunds kommun. Ytterligare en utredning genomfördes och presenterades på
augustinämnden. Ärendet återremitterades ännu en gång med återrapporteringskrav
gällande finansiering, underlag av ungdomar för placering, tidsplan samt åtgärder vid
tomplatser. Ärendet återremitterades ytterligare en gång med krav på att två frågor
klargjordes.

· Förvaltningschefen får i uppdrag att göra en kostnadsberäkning över tid för att
säkerställa om det över tid kommer bli en kostnadsreducering likt den på HVB
Oliven eller om kostnaderna över tid kommer vara konstant på nivån 3,3 mkr/år.

· Att förvaltningschefen utreder andra kommuner som är närliggande som även har
flera års erfarenheter av kommunalt drivna HVB. Se även revisionsrapport KPMG
2021-02-25 (Eskilstuna) - förändring i strategi kräver en tydlighet i uppföljning av
kostnadsutfall, volymförändring och kvalitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2021-11-15.

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Godkänner tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15.

2. Uppdrar till förvaltningen att starta upp ett HVB för unga.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 52 Dnr VON.2019.59

Förslag

Ordförande föreslår följande ändringsförslag av punkt 2 i framskrivet förslag:
Nämnden uppdrar till förvaltningen att hänskjuta ärendet till förändringsbeskrivningen
under 2022 för nästkommande mål- och budgetperiod.

Katarina Berg (M) föreslår avslag på punkt 2 i framskrivet förslag. Birgitta Skårberg
(KD) instämmer.

Beslutsgång

Ordförande frågar om punkt 1 i framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.

Ordförande ställer eget ändringsförslag om punkt 2 mot Katarina Bergs (M) förslag
om avslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Reservation

Katarina Berg (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) reserverar sig mot
beslutet av punkt 2 och lämnar följande skriftliga reservation:

"Kommunfullmäktige har antagit och prioriterat sex tydliga mål, bl.a. trygg och säker
uppväxt, hållbar utveckling, attraktiv bostadsort och mod och framtidstro.
 
För att uppnå dessa tydliga mål innebär det för oss att satsa på barn och ungdomar i
god tid. God tid är när föräldrar, förskola och skola upptäcker att barn och ungdomar
behöver extra stöd i olika grad. Insatserna ska då bedömas, prioriteras och sättas in.
Desto tidigare desto bättre chans för den enskilde att lyckas. Orosanmälningar från
skola eller rapporter från myndigheter ska hanteras skyndsamt. Dessutom satsas det
med förebyggande arbete genom skolstödjare.
 
Istället för att HVB hem startas så är det viktigt att följa upp de olika åtgärder som
kommunen idag satsar på. Om behov finns -  öka på de förbyggande åtgärderna så
att den enskilde känner stöd och trygghet. Föräldrarna är en viktig resurs för den
enskilde. Behov kan även finnas att ge just föräldrar stöd under en period.
 
Vi har lyssnat av med bl.a. Eskilstuna kommun som istället lägger ner flera egna HVB
hem med låg beläggning och hög kostnad. Kommunen har lärt sig en dyr läxa. 
 
Om det visar sig att skolstödjarna får en bra effekt och analysen visar att de behöver
vara fler för ett fullgott resultat. Då investerar vi hellre i fler skolstödjare.
 

Von § 52 Dnr VON.2019.59
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Kommunen kommer aldrig ifrån att behöva göra enskilda placeringar enligt LVU och
SoL. Med tidigare och tajtare insatser kan vi minimera placeringar som är ett
misslyckande för den enskilde.
 
Därför avslår vi förslaget att starta upp ett eget HVB hem för unga.
 
Katarina Berg(M) Birgitta Skårberg(KD) Per Krusell(SD)"

______

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 53 Dnr VON.2021.26

Uppföljning intern kontrollplan 2021

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2021, uppföljning 2.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2021. Interna kontrollplanen innehåller åtta kontroller varav sju
ska följas upp två gånger per år. Den andra uppföljningen har nu genomförts och
avser perioden maj – september 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-11-15.

______

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
Förvaltningschef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 54 Dnr VON.2021.25

Taxor 2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Ingen förändring av egenavgift för

· matkostnad vid kommunens dagverksamhet/dagliga verksamhet/
sysselsättning.

· förbrukningsartiklar på särskilt boende.

· tvätt vid korttidsvård/växelvård.

· guldkant vid korttidsvård/växelvård på säbo-sektion.

· hemtjänst (service, omvårdnad, boendestöd)

· individuella larm

· trygghetslarm (installationsavgift, avgift för förlorad larmknapp och/eller
ej återlämnat larm)

2. Ingen förändring av avgiften för helpension vid särskilt boende enligt SoL.
Avgiften ligger till grund för matkostnad vid korttidsvård/växelvård/korttids.

3. Ingen förändring av avgiften för helpension vid bostäder med särskild service
enligt LSS.

Sammanfattning

Grunderna för avgiftssättning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhets-
område har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och beslutsrätten gällande
de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och omsorgsnämnden. Taxor
2021 som delegerats till vård- och omsorgsnämnden har setts över och reviderats av
både social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen genom en
omvärldsanalys.

Förslaget är att ingen förändring av avgifterna görs till 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-11-04.

______

Beslut till:
Niklas Thelin (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 55 Dnr VON.2021.28

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild
avgift, så kallad sanktionsavgift.

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 september 2021:

SoL:

Äldreomsorg 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

0 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre
månader.

IFO 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

LSS: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-11-12.
Kvartal 3 2021 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL.

______

Beslut till: Kommunfullmäktige (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 56 Dnr VON.2019.7

Val av representant till Trafiksäkerhetsgruppen

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Ann Svensson (S) utses till representant i Trafiksäkerhetsgruppen.

Sammanfattning

Trafiksäkerhetsgruppen är bildad enligt överenskommelse som har träffats mellan
Trafikverket och Oxelösunds kommun.

Inge Ståhlgren (S) har varit nämndens representant i trafiksäkerhetsgruppen men då
han har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden behöver
en ny representant utses.

Nominering sker på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-11-12.

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Inget framskrivet förslag finns.

Förslag

Ordförande föreslår Ann Svensson (S) som representant i Trafiksäkerhetsgruppen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:
Trafiksäkerhetsgruppen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23

Utdragsbestyrkande

Von § 57 Dnr VON.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden
antagen delegationsordning. 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 en lämnad delegation.

Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Biståndshandläggare/ Sept-Okt Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
Enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/ Sept-Okt Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
Färdtjänsthandläggare

LSS-handläggare Sept-Okt Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO Sept-Okt Försörjningsstöd, utredn, behandling

Förvaltningschef SoF 2021-09-15 Återkallelse av serveringstillstånd på egen
anmälan

Von au 2021-10-26 Protokoll
2021-10-26 Granskning av delegationsbeslut
2021-10-26 Ändring av gällande serveringstillstånd
2021-11-02 Protokoll

______
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