Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (11)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-09-22

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 16.10

Beslutande

Linus Fogel
Emil Carlsson
Katarina Berg
Ing-Marie Wahlström
Christina Johansson
Ann Svensson
Anders Lundgren
Birgitta Skårberg
Per Krusell

(S)
(V)
(M)
(S)
(S)
(S)
(M)
(KD)
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Markus Lejonstad
Stig Carlsson

(M) Via Teams
(C) Via Teams

Övriga deltagare

Agnetha West
Kristina Tercero
Katarina Haddon
Jonas Hillerström, § 38
Pål Näslund, § 39
Åsa Mirheim, § 39-40
Lars Ask, § 39-41
Alexandra Westin, § 39-41

Sekreterare
Förvaltningschef
Förvaltningschef
IT-strateg
Verksamhetsekonom
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

Paragrafer

38 - 43

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Datum för
anslagsuppsättande

2021-09-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Agnetha West

Utdragsbestyrkande

2021-10-22
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-09-22

Von § 38

Information/Rapporter

3

Von § 39

Delårsrapport 2021

Von § 40

Redovisning av uppföljning av genomlysningen av vård- och
omsorgsnämnden

Von § 41

Uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-hem för ungdomar

Von § 42

Sammanträdesdagar 2022

10

Von § 43

Redovisning av delegationsbeslut

11

4-5

Utdragsbestyrkande

6
7-9
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 38

2021-09-22
Dnr VON.2021.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om
1 oktober lättas coronarestriktionerna vilket innebär fulltalig nämnd i november
samt verksamhetsbesök och information från verksamheterna på nämnderna
framöver.
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om







Corona i verksamheterna.
Lex Sarah-anmälan.
Lägesbild inom förvaltningarna.
Socialtjänst och skola i samverkan.
Uppsökande verksamhet - projekt i hemtjänsten
Kö till särskild boende med 12 st i kö.

Jonas Hillerström informerar om välfärdsteknik inom verksamheterna.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-09-22

Von § 39

Dnr VON.2021.37

Delårsrapport 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delårsrapport per augusti 2021 godkänns.
Sammanfattning
Social- och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram
förslag till delårsrapport per 31 augusti 2021.
Social- och omsorgsförvaltningen
Under perioden som delårsrapporten avser har en omorganisering inom social- och
omsorgsförvaltningen genomförts. Två nya enhetschefer har också tillkommit. Trots
att verksamheterna fått anpassa sig till delvis nya förhållanden är måluppfyllelsen för
kommunfullmäktiges och vård- och omsorgsnämndens mål hög vid delårsbokslutet.
Äldreomsorgsförvaltningen
Äldreomsorgsförvaltningen har under uppföljningsperioden genomfört och
implementerat en omorganisation som trädde i kraft under april månad. Detta i syfte
att tydliggöra strukturer och ansvarsområden, bland annat har all legitimerad personal
samlats i en enhet under en enhetschef. Vidare har en enhetschef för myndighet fått
ett utökat ansvar för utvecklingsarbetet i förvaltningen.
Strax innan sommaren tillsattes tillförordnade enhetschefer för hemtjänsten som hade
i sitt uppdrag att påbörja ett förändringsarbete utifrån PWC’s genomlysning 2019. De
tillförordnade enhetscheferna har lagt fram en plan för ett större förändringsarbete i
hemtjänst som på sikt kommer att medföra såväl kvalitets- som effektivitetsvinster
samt förbättrad arbetsmiljö i verksamheten. I denna uppföljning kan vi börja se små
ekonomiska effekter och till viss del förbättrad måluppfyllnad av de förändringar som
påbörjats.
Ekonomi
Verksamheterna har i likhet med föregående år varit påverkade av, och anpassats för
att möta de olika behov och krav som den pågående coronapandemin medfört. De
merkostnader som pandemin medför beräknas verksamheterna kunna täcka för 2021
ur de riktade bidragsmedel som tidigare reserverats eller som tillkommer under året.
Härav kan också den fortsatta ekonomiska redovisningen inriktas på att följa och
analysera resultatutvecklingen inklusive sådana coronarelaterade merkostnader och
intäkter, och där så påkallat endast upplysningsvis särredovisa andelen coronarelaterat resultat.

Utdragsbestyrkande
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Blad 5

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 39

2021-09-22
Dnr VON.2021.37

Resultatutfallet ackumulerat per augusti för VON totalt uppgår till -3,0 mkr. Härav
utgör resultat hänförligt till ÄF -4.6 mkr och SOF 1,6 mkr. I ovan resultat ingår
coronarelaterade resultat med totalt -1,5 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till -1,3
mkr och SOF -0,2 mkr.
Helårsprognosen uppgår totalt för VON till -3,4 mkr. Härav uppgår prognosen för ÄF
till -3,0 mkr och för SOF till -0,4 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 äldreomsorgsförvaltningen 2021-09-14.
Förslag till delårsrapport 2021.

Dagens sammanträde
Pål Näslund, Lars Ask och Åsa Mirheim föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschefer (för kännedom)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 40

2021-09-22
Dnr VON.2019.51

Redovisning av uppföljning av genomlysningen av vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Godkänner informationen.
Sammanfattning
Under våren 2019 genomfördes en genomlysning av Vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde. I den framkom att det fanns strukturer i framförallt äldreomsorgsförvaltningens, men även social- och omsorgsförvaltningens verksamheter
som bidrog till att förvaltningens resurser inte användes effektivt. Förvaltningarna
redovisar de åtgärder som vidtagits efter genomlysningen.
Äldreomsorgsförvaltningen har genomfört åtgärder för att öka storleken på
schemaplaneringsgrupperna för att skapa förutsättningar för effektiv användning av
resurser, samlat nattorganisationen under en enhetschef, beställt en utredning av
avgifter och hyror inom nämndens vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
samt sett över ledningsstrukturen. Förvaltningen har även förberett för ett nytt
arbetssätt kring anställning, bemanningsplanering och schemaläggning.
Inom social- och omsorgsförvaltningen konstaterades att den personliga assistansen
avvek negativt kostnadsmässigt jämfört med andra jämförbara kommuner.
Förvaltningen uppmanades att se över orsakerna till detta samt föreslå åtgärder för
att komma tillrätta med avvikelsen, vilket har gjorts.
Resultatet har blivit att kommunen nu anlitar en extern utförare av kommunens
personliga assistans enligt LSS.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2021-09-14.

Dagens sammanträde
Åsa Mirheim föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschefer (för kännedom)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 41

2021-09-22
Dnr VON.2019.59

Uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-hem för ungdomar
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras och 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.



granska Eskilstunas utvärdering av deras Hvb. Se revisionsrapport KPMG
2021-02-25(Eskilstuna) - förändring i strategi kräver en tydlighet i uppföljning
av kostnadsutfall, volymförändring och kvalitet.

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
återremitteras 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 nedanstående
återrapporteringskrav.
1). Att förvaltningschefen tydligt redovisar hur detta ska finansieras. Ryms det inom
ram eller behöver vi äska ramutökning?
För att kunna starta HVB på hemmaplan för barn och unga kommer en ramutökning
krävas i budget.
 Kostnad för lokalen (0,270 mkr/år) finns budgeterad sedan tidigare.
 Kostnad för personal (2,950 mkr/år) och övriga kostnader (0,360 mkr/år) ryms ej
inom nuvarande budget. Därmed behövs en ramutökning på 3,310 mkr/år.
2). Att förvaltningschefen tydligt tittar på och redovisar hur underlaget ser ut idag och
framåt.
Tidigare redovisat underlag påvisar att behov finns för ett HVB på hemmaplan i
Oxelösunds kommun. I en genomgång av samtliga placeringar i externt HVB eller i
konsulentstödd verksamhet av unga 15–18 år från 2017 fram till idag visar på 3–4
unga per år som skulle ha platsat i ett HVB för unga på hemmaplan om ett sådant
funnits. Samma antal förväntas även finnas inom en överskådlig framtid.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 8

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 41

2021-09-22
Dnr VON.2019.59

3). Att förvaltningschefen redovisar en tidsmässig plan för genomförande för att
minimera glappet där det kan uppstå dubbla kostnader.
I god tid innan HVB på hemmaplan öppnar påbörjas en hemtagningsprocess
gällande de unga som vi idag ser är externplacerade men som istället kan placeras
på hemmaplan. God framförhållning gör att HVB på hemmaplan kommer kunna fyllas
från dag ett och därmed undvika dubbla kostnader. På samma sätt arbetar socialoch omsorgsförvaltningen alltid gällande nyöppnade verksamheter, närmast i tid det
nyöppnade LSS-boendet och även HVB Oliven när det öppnade 2013. Alla
nyplaceringar som passar för HVB på hemmaplan kommer placeras där direkt.

4). Att förvaltningschefen redovisar en plan hur vi agerar om vi står med tomplatser.
Om kommunen skulle stå med tomplatser på kommunens eget HVB för unga
kommer följande åtgärder sättas in:


Personals arbete kommer tillfälligt utföras inom liknande eller annan verksamhet
inom kommunen. Förflyttning av personal har ännu inte behövts göras på
kommunens HVB för vuxna, trots att det nu varit öppet i 8 år, så tidigare
erfarenhet visar på att det förhoppningsvis inte kommer att behövas.



Kommunen kommer att sälja platser till andra kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2021-09-14.
Utredning HVB-hem 2021-09-13.
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1.

Godkänner utredning daterad 2021-09-13.

2.

Uppdrar förvaltningen att starta upp ett HVB för unga.

Förslag
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras och att 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.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 41

2021-09-22
Dnr VON.2019.59

Katarina Berg (M) instämmer och föreslår följande tillägg till beslut: att förvaltningschefen får i uppdrag att granska Eskilstunas utvärdering av deras Hvb. Se
revisionsrapport KPMG 2021-02-25(Eskilstuna) - förändring i strategi kräver en
tydlighet i uppföljning av kostnadsutfall, volymförändring och kvalitet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
nämnden återremitterar ärendet.
Ordförande frågar om eget förslag samt Katarina Bergs (M) tilläggsförslag och
finner att nämnden beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-09-22

Von § 42

Dnr VON.2021.35

Sammanträdesdagar 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdesplan för 2022 fastställs.
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har tagits fram. Sammanträdena är
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar
Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Vård- och omsorgsnämnden är:
Onsdag 2 mars
Onsdag 23 mars

(Heldag)

Tisdag 26 april
Tisdag 24 maj
Onsdag 24 augusti
Onsdag 28 september

(Heldag)

Tisdag 22 november

(Heldag)

Onsdag 14 december
Tidpunkt för heldagar är 09.00. Övriga dagar 13.15.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2021-09-02.
______
Beslut till:
Ledamöter och ersättare (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-09-22

Von § 43

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/
Enhetschef

Augusti

Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/
Färdtjänsthandläggare

Augusti

Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,

LSS-handläggare

Augusti

Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

IFO

Augusti

Försörjningsstöd, utredn, behandling

______

Utdragsbestyrkande

