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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 1        Dnr VON.2021.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Ordförande informerar om  
 
 Granskning av kommunerna utifrån Covid -19. 
 Samordningsförbundet RAR - fortsatt arbete med Drivhuset, Klar framtid och 

Klara. 
 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård - Nära hälsa, Barn och 

unga i Sörmland, FoU:s framtid. 
 Nämnden sammanträde i mars är en heldag, arbete med 

förändringsprocessen på förmiddagen. 
 Kommunfullmäktige i mars - möjlighet om att delta digitalt för ersättare i 

nämnden. 
 
 
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om 
 
 Ny organisation inom Social- och omsorgsförvaltningen och 

Äldreomsorgsförvaltningen 
 Rekryteringar pågår. 
 Ny IT-strateg från 1 mars. 
 Ny enhetschef till Sjötången. 
 Ledning och styrning i verksamheterna. 
 Personlig assistans övergår 1 mars till privat utförare: 
 KRAMI - Samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och 

kommunen.  
 Intraphone - planeringsverktyg i hemtjänsten. 
 Status för nytt särskilt boende - inflyttning i november 2021. 
 Förstudie digitalisering. 
 Handlingsplaner i verksamheterna. 
 Förändringsbeskrivning. 
 Resursdialoger - nytt sätt att följa upp ekonomi. 
 Sökta stimulansmedel 2021. 
 Lex Sarah - beslut från IVO som lägger ner ärendet efter utredning. 
 Anslutning till Yrkesresan - satsning på kompetensutveckling i SKR:s regi. 
 Corona i verksamheterna. 
 Status för Socialtjänst och skola i samverkan. 
 Kö till särskilt boende där 3 står i kö. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 2        Dnr VON.2021.10               
 
 
Årsredovisning 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Årsredovisning 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämndens resultat 2020 uppgick till 1,3 mkr. Härav utgör resultat 
hänförligt till Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) -4,1 mkr och Social- och omsorgs-
förvaltningen (SoF) +5,4 mkr. 

Inkluderat i ovan resultat ingår nettokostnader avseende Corona; för ÄF -1,3 mkr, för 
SoF -0,1 mkr, totalt -1,4 mkr. 

De större resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för 
verksamheterna: 

 Ekonomiskt bistånd  - 3,6 mkr 

 Äldreomsorg ordinärt boende  - 3,7 mkr 

 Insatser enligt LSS  + 4,4 mkr 

 Integration   + 2,5 mkr 

 

Viktiga händelser under året:  

 Covid -19 har påverkat förvaltningarna. 

 Byte av planeringsverktyg i hemtjänst. 

 Påbörjad uppföljning av Samhall (städ och inköp i hemtjänst). 

 Nytt särskilt boende för äldre, byggnation inledd. 

 Byte av förvaltningschef för Äldreomsorgsförvaltningen. 

 Påbörjat upphandling av personlig assistans LSS. 

 Öppnat en tillfällig gruppbostad LSS. 

 Planering för ny gruppbostad LSS. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-02-15. 
Förslag till årsredovisning 2020. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-02-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 2        Dnr VON.2021.10               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Haddon, Kristina Tercero och Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 3        Dnr VON.2021.9               
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2020. 

 
Sammanfattning 
 
Under 2020 har arbetet varit till största delen varit inriktat på att hantera pandemin 
med corona/covid-19. Under året har förvaltningen också haft brist på legitimerad 
personal, främst sjuksköterskor. Detta har påverkat patientsäkerhetsarbetet. 
Verksamheten har upprättat en prioriteringsordning, där det förebyggande arbetet  
fått stå tillbaka. Hygien, provtagning, smittspårning, skyddsutrustning, kohortvård, 
akuta bedömningar, akuta insatser och läkemedelshantering har prioriterats högst. 

Det här har förvaltningen uppnått: 
 
 Antal dagar en person får vänta på att komma hem från sjukhus när den är  

utskrivningsklar har minskat och är nu mindre än 1 i genomsnitt 

 All personal har fått utbildning inom basala hygienrutiner och klädregler 

 Smittspridningen av covid-19 i verksamheten har varit låg 

 Kompetensen kring smitta och smittspridning har ökat 

 Teamträffar har återinförts 

 

Det här är förvaltningen bra på: 

 Trygg hemgång och effektiv samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård i 
Sörmland 

 Demensvård 

 Palliativ vård i livets slutskede 

 Digital signering 

 Basala hygienrutiner och klädregler 

 Användning av skyddsutrustning 

 Smittspårning och provtagning 

 Vaksamhet på symtom och rapportering till sjuksköterska 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-02-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 3        Dnr VON.2021.9               
 

 

Det här kan förvaltningen förbättra: 

 Kontinuitet och bemanning av legitimerad personal 

 Systematiska uppföljningar 

 Kompetens om hjälpmedelsanvändning 

 IT kompetens 

 Digital signering av utförda ordinerade insatser i rätt tid 

 Trygg hemgångsprocessen i kommunen 

 Samordning av planeringen i kommunen inför hemgång från sjukhus 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-02-15. 
Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Medicinsk ansvar sjuksköterska (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 4        Dnr VON.2020.68               
 
 
Redovisning från uppdrag att utreda införande av språktest i 
verksamheterna  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Godkänna utredningen.  
 
2. Uppdra åt båda förvaltningarna att införa ett digitalt arbetsprov för att säkerställa 

grundläggande krav avseende språkkompetens vid rekrytering av samtliga 
anställningsformer av ny omsorgspersonal. 

 
3. Förvaltningscheferna får i uppdrag att kartlägga språkkompetensen hos 

tillsvidareanställda och vid behov komma med förslag på utbildningsinsatser  
för att åtgärda eventuella brister.  

 
4. Förvaltningscheferna återkommer med förslag på finansiering av införande av 

språktest. 
 
 
Sammanfattning 
 
24 november 2020 gav vård- och omsorgsnämnden social- och omsorgsförvaltningen 
samt äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på 
införande av språktest i verksamheterna. Utefter tilldelat uppdrag har respektive 
förvaltning genomfört en kartläggning gällande språkkunskaper hos vård och 
omsorgspersonalen. 
 
Resultatet av kartläggningarna visade sig vara olika, vilket tyder på att språk-
förbistringarna ser olika ut inom respektive förvaltning. Inom social- och omsorgs-
förvaltningen är problematiken kring språk relativt liten. Språkproblematik hos 
personal förekommer inom verksamheterna personlig assistans och till liten del inom 
LSS-boenden. Konsekvenser som språkförbistringen resulterat i är exempelvis 
svårigheter med ensamarbete, att följa pandemiplan, och social dokumentation. En 
(1) incident finns dokumenterad i verksamhetssystemet Treserva där brukare uttryckt 
missnöje kring språkproblematik hos personal inom LSS-verksamhet. I övrigt finns 
ingen dokumentation gjord gällande språkförbistring inom social- och 
omsorgsförvaltningen. 
 
Inom äldreomsorgsförvaltningen är språkförbistringen större hos vikarierande 
anställda, dels på grund av att förvaltningen är större till omfång, dels på grund av  
att äldreomsorgen har en större personalomsättning än social- och omsorgs-
förvaltningen. Något som också blivit tydligare är att det finns stora brister inom 
delegeringsförfarandet av hälso- och sjukvårdsinsatser då språkförståelsen hos vissa 
medarbetare är svag.  
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-02-24  
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Von § 4        Dnr VON.2020.68               
 
 
Delegeringsförfarandet har således inte skett på ett sådant sätt som är förenligt med 
kravet på god och säker vård enligt 6 kap. 3 § Patientsäkerhets-lagen (PSL), vilket 
kan vara viktigt att beakta framledes vid nyrekrytering av vård- och omsorgspersonal. 
 
Det som dock gäller i båda förvaltningarna, och som också framgår i utredningarna, 
är att förvaltningarna behöver stärka rekryteringsförfarandet med någon form av 
arbetsprov innehållande en kunskaps- och språkdel. Detta kan göras genom ett 
digitalt arbetsprov där olika frågeställningar på det svenska språket ligger som grund 
för att säkerställa grundläggande krav på förståelse hos slutkandidaterna. 
 
Omvärldsbevakning som gjorts visar på att flera kommuner har lyft frågan om att 
införa språktest vid nyrekrytering. Botkyrka kommun är i dagsläget den kommun som 
kommit längst i implementeringen av arbetsprov vilket innebär att upphandling av 
digitalt testverktyg just nu pågår. 
 
Styrande lagstiftning inom vård och omsorg av äldre, Socialtjänstlagen (SoL 
2001:453), samt personer med funktionsnedsättning, Lag om stöd och service åt 
vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) påtalar vikten av god kvalité på de insatser 
som utförs. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) tydliggörs också kraven på 
god kvalitet på vården genom de insatser som utförs inom hälso- och sjukvården. 
Inom kommunal vård och omsorg innebär det bland annat medicingivning och 
rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Vidare skall insatserna 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda 
kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Inspektionen för 
vård- och omsorg (IVO) påtalar dessutom i sina rapporter återkommande att det finns 
tydliga brister inom äldreomsorgen orsakad av kunskap och språkligkompetens, vilket 
är viktigt att beakta i detta sammanhang. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-02-16. 
Utredning språktest 2021-02-16. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kristina Tercero föredrar ärendet. 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Godkänna utredningen.  
 
2. Uppdra åt båda förvaltningarna att införa ett digitalt arbetsprov för att säkerställa 

grundläggande krav avseende språkkompetens vid rekrytering av samtliga 
anställningsformer av ny omsorgspersonal. 
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Von § 4        Dnr VON.2020.68               
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: 
 
 Förvaltningscheferna får i uppdrag att kartlägga språkkompetensen hos 

tillsvidareanställda och vid behov komma med förslag på utbildningsinsatser  
för att åtgärda eventuella brister.  

 
 Förvaltningscheferna återkommer med förslag på finansiering av införande av 

språktest. 
 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt egna tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Personalenheten (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum
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2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 5        Dnr VON.2020.10               
 
 
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 31 december 2020: 

SoL: 

Äldreomsorg 8 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum, 2 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

 5 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: 2 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum, 1 av dessa är idag verkställt/avslutat. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-02-15. 
Kvartal 4 2020 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL. 
Kvartal 4 2020 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS. 
 
______ 
Beslut till: Kommunfullmäktige (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)
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Von § 6        Dnr VON.2021.8               
 
 
Uppföljning av Säg vad du tycker 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljningen av Säg vad du tycker 2020. 

 
Sammanfattning 
 
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker 
för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är 
viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur 
invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. 
Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. 
Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd samt till 
kommunstyrelsen.  

Av uppföljningen framgår att 14 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet 
gällande social- och omsorg samt äldreomsorg under 2020. 

8 av synpunkterna har bevarats/hanterats.4 har varit anonyma synpunktslämnare.  

Totalt har kommunen fått in 77 synpunkter 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-02-02. 
Sammanställning av Säg vad du tycker 2020. 
 
 
______ 
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Von § 7        Dnr VON.2019.5               
 
 
Val av två ersättare till Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
mandatperioden 2019-2022  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Astrid Öhman Asp (S) och Anders Lundgren (M) väljs som nya ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning 
 
Inge Ståhlgren (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i arbetsutskottet varför en 
ny ersättare ska utses. 
 
Eva Lantz (M) har avsagt sig uppdrag som ledamot i nämnden och då upphör även 
hennes uppdrag som ersättare i arbetsutskottet varför ny ersättare ska utses. 
 
Nominering sker på sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-02-09. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Inget framskrivet förslag finns. 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår Astrid Öhman Asp (S) till ny ersättare i arbetsutskottet. 
 
Katarina Berg (M) föreslår Anders Lundgren (M) till ny ersättare i arbetsutskottet. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande frågar om Katarina Bergs (M) förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: Sekreterare i arbetsutskottet (för kännedom)
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Von § 8        Dnr VON.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Kommunfullmäktige 
2021-02-10 
Protokollsutdrag Kf § 8 - Avsägelse och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag Kf § 9 - Avsägelse och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
 
 
______ 
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2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 9        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/ December Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ December Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare December Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Von au 2021-01-26 Protokoll 
 2021-01-26 Von au § 12 Delegationsbeslut 
 
Ordförandebeslut 2021-01-27 Nedstängning av verksamhet växelvård inom 
  äldreomsorg till och med 2021-03-31 
 2021-01-27 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgs-
  boenden till och med 2021-03-31 
 2020-11-26 Införande av användning av munskydd vid 
  alla ansiktsnära kontakter till och med  
  2021-03-31 
 
 
______ 
 


