
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2023-02-28  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset, rum Hävrige kl 13.15 - 15.00, 16.00 - 16.25
  
Beslutande Katarina Berg (M)  
 Cathrine Tholander (M)  
 Inge Ståhlgren (S)  
 Petra Olander (M)  
 Gun Holmstens (SD)  
 Ing-Marie Wahlström (S)  
 Birigtta Skårberg (KD)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Daniel Lundgren (V)  
   
Ej tjänstgörande ersättare Lennart Blomqvist (M)
 Marlene Lundin (M)
 Agneta Rönn (M)
 Björn Wintler (L)
 Lena Svedlindh (S)
 Stig Carlsson (C)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Jan Hellström Tf förvaltningschef 
 Pål Näslund Verksamhetsekonom
 Therese Karlsson Utvecklingsstrateg 
 Josefine Boberg, § 8 Verksamhetschef 
 Katarina Pettersson, § 8 MAS
  
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 7  - 15  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Katarina Berg

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Inge Ståhlgren

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2023-02-28  

Datum för 
anslagsuppsättande 2023-03-06 Datum för  

anslagsnedtagande 2023-03-28 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 

 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2023-02-28   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 

Von § 7 Årsredovisning 2022 
 

4 - 5 

Von § 8 Patientsäkerhetsberättelse 2022 
 

6 - 7 

Von § 9 Förordnande av GDPR-samordnare 
 

8 

Von § 10 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 

9 

Von § 11 Redovisning av Säg vad du tycker 2022 
 

10 

Von § 12 Redovisning av delegationsbeslut 2022 
 

11 

Von § 13 Redovisning av delegationsbeslut 2023 
 

12 

Von § 14 Information/Rapporter 
 

13 

Von § 15 Information om fördyrade kostnader för hyra av hemtjänstlokal från 2024 
 

14 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 7        Dnr VON.2023.11               
 
 
Årsredovisning 2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Årsredovisning 2022 godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämndens resultat 2022 uppgick till 12,0 mkr. Härav utgör  
resultat hänförligt till Social- och omsorgsförvaltningen 4,3 mkr och Äldreomsorgs-
förvaltningen 7,7 mkr.  
 
I ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader som ackumulerat per 
december täcks av redovisade bidragsintäkter från sjuklöneersättning samt 
reserverade bidragsmedel från tidigare år. Resultateffekten från dessa merkostnader 
uppgår således till +/- 0,0 mkr per december för vård- och omsorgsnämnden totalt. 
 
De större resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses  
för verksamheterna: 

Barn- och ungdomsvård  1,1 mkr 
Ekonomiskt bistånd  1,0 mkr 
Övrig individ- och familjeomsorg  -1,9 mkr 
Insatser enligt LSS  3,0 mkr 
Flyktingmottagande  0,6 mkr 
Arbetsmarknadsåtgärder  0,3 mkr 
Äldreomsorg, ordinärt boende  2,9 mkr 
Äldreomsorg, särskilt boende  4,2 mkr 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2023-02-20. 
Förslag till årsredovisning 2022. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund och Katarina Haddon föredrar ärendet. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2023-02-28  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 7        Dnr VON.2023.11               
 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Agneta Rönn (M) lämnar följande särskilda yttrande: 
 
"Vi godkänner årsredovisningen och konstaterar att vi med kraft  måste fokusera på 
att måluppfyllelsen för  såväl  fullmäktiges som nämndens mål för trygg och värdig 
ålderdom ska öka. Detsamma gäller nyanländas integrering och arbetslösas 
förutsättningar att bli självförsörjande. En  viktig förutsättning är att få bukt med den 
höga personalomsättningen, sjukfrånvaron och den omvittnade tystnadskulturen". 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 8        Dnr VON.2023.12               
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2022. 

 
Sammanfattning 
 
Kort sammanfattning av året som gått till exempel viktiga åtgärder och resultat samt 
en blick framåt. 2022 har präglats av en återhämtning efter covid-19 pandemin. Inom 
äldreomsorgen har en omsättning av chefer samt till viss del sjuksköterskor skapat 
utmaningar för patientsäkerhetsarbetet. Detta år har fokus legat på att kartläggning 
av verksamhet, revidera rutiner samt se att de efterlevs.  
 
Det här har uppnåtts under och arbetat bra med under 2022: 
 Omorganisation av sjuksköterskefördelningen för att optimera ett jämt ansvars-

område för sjuksköterskor. Detta för att framåt arbeta mer preventivt med vård 
och omsorg. 

 Omfattande egenkontroll av journalföring. Journalgranskning av processledare 
och MAS för att skapa en överblick för att framåt kunna optimera 
journalhanteringen.  

 Paramedicinsk kompetens har upprättat ett större fokus på patienter i det 
ordinära boendet för att tidigare kunna fånga enskildas behov av förebyggande 
insatser.  

 Verksamheterna har löpande haft olika utbildningar för omvårdnadspersonal. 
 
Det ska prioriteras 2023: 
 Implementering och aktivt arbete med SKRs analysverktyg för patientsäkerhets-

arbete. Och på det viset skapa lika struktur för lika arbete i verksamhet, detta för 
att kvalitetssäkra att vården blir lika trygg oavsett inom vilket kontext i kommunens 
regi den ges. 

 Driftsätta digital avvikelsehantering.  
 Ökat arbete med kvalitetsregister.  
 Ökad kompetens inom HLR.  
 Ökade kunskaper och förbättrad dokumentation. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2023-02-20. 
Patientsäkerhetsberättelse 2022. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2023-02-28  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 8        Dnr VON.2023.12               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Josefine Boberg och Kerstin Pettersson föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
MAS (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 9        Dnr VON.2023.7               
 
 
Förordnande av GDPR-samordnare  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Utse Maria Nissinen och Sebastian Borg till GDPR-samordnare för Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt ”Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen” (GDPR) är det nämnden 
som utnämner GDPR-samordnare.  
 
En GDPR-samordnare ansvarar för dataskyddsfrågor och att verksamheten följer 
aktuell lagstiftning inom området. 
 
I GDPR-samordnarens uppdrag ingår enligt riktlinjerna att besvara frågor kring 
tillämpningen av GDPR, ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat 
register över behandlingar av personuppgifter, ansvara för upprättandet av 
personuppgiftsbiträdesavtal, samt upprättandet av konsekvensbedömningar i 
samband med nya avtal där personuppgifter hanteras. GDPR-samordnare ansvarar 
även för att hantera personuppgiftsincidenter enligt Integritetsskyddsmyndighetens 
(IMY) riktlinjer, samt att följa Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. 
GDPR-samordnaren är även personuppgiftsansvariges kontaktlänk mellan 
verksamhet och utsett dataskyddsombud.  
 
2020-02-26 utnämnde Vård- och omsorgsnämnden Ivona Bundevska och Rickard 
Granholm till GDPR-samordnare för Vård- och omsorgsnämnden. Social- och 
omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen har förslag till nya GDPR-
samordnare för vård- och omsorgsnämnden att besluta om. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2023-01-10. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 10        Dnr VON.2022.6               
 
 
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 2022: 

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   6 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
  beslutsdatum, 4 av dessa är idag verkställda. 

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, ett av dessa är idag avslutat utan insats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2023-02-17. 
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2022 
 
______ 
 
Beslut till: Kf (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 11        Dnr VON.2023.9               
 
 
Redovisning av Säg vad du tycker 2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2022. 

 
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 2 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet 
gällande social- och omsorg samt äldreomsorg under 2022. 

1 av synpunkterna har bevarats/hanterats.1 har varit anonym synpunktslämnare.  

Totalt har kommunen fått in 61 synpunkter 2022. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2023-02-20. 
Sammanställning av Säg vad du tycker 2022. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 12        Dnr VON.2022.3               
 
 
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 
 
Socialtjänst IFO December Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 
 
______ 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 11 (13)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 13        Dnr VON.2023.3               
 
 
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/ Januari Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ Januari Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare Januari Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Januari  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 14        Dnr VON.2023.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänner informationen 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Berg informerar om gjorda verksamhetsbesök inom äldreomsorgs-
förvaltningen. 

 
 
Katarina Haddon informerar om 
 
 Aktuellt läge Ukraina 
 Lex Sarah/Lex Maria - inga nya har rapporterats 
 Månadsuppföljning/statistik inom förvaltningarna  
 Kö till särskilt boende - 8 st står i k. 
 Läget i hemtjänsten 
 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Inge Ståhlgren (S) lämnar följande särskilda yttrande: 
 
"Hur kommer det sig att inte de tjänstepersoner som idag är chefer och ansvarar för 
och som jobbar med frågorna och därmed är både insatta och kunniga inte är med 
här på nämnden idag? Vi tycker det är viktigt att de är med för att vi ska kunna få mer 
utförliga svar på våra frågor och för att vi eventuellt ska kunna få ytterligare 
information inom vissa områden. 
 
Vi tycker detta begränsar våra möjligheter som opposition att få fyllig och bra 
information. Ni i majoriteten pratar mycket om transparens och vi har svårt att se att 
detta sätt gör det mer transparent, snarare tvärtom. Vi tycker att det försvårar för oss i 
vår roll som opposition och hoppas att ordförande tar till sig våra synpunkter till nästa 
möte."    

 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2023-02-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 15        Dnr VON.2023.17               
 
 
Information om fördyrade kostnader för hyra av hemtjänstlokal  
från 2024  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen om fördyrade driftskostnader för verksamhetsanpassad 
och framtidssäkrad lokal till hemtjänsten. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med uppförande av nytt särskilt boende, etapp 2 vid Björntorp, rivs 
hemtjänsten Björntorps nuvarande lokal för att bereda plats för utbyggnaden. 
Hemtjänst Björntorp flyttar då till ytterligare en tillfällig lokal som inte är utformad  
efter verksamhetens behov och de krav som finns på hemtjänstlokalers utformning. 
Kommunstyrelseförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen har under en längre tid 
sökt efter ny lokal för hemtjänsten i området där hemtjänstgruppen verkar. Detta har 
hittills inte varit möjligt att lösa utifrån kommunens befintliga lokalbestånd eller genom 
hyreslösningar. 
 
Det finns en aktör på orten där förfrågan har inkommit till kommunen om intresse 
finns gällande förhyrning av lokal där hemtjänstens verksamhet kan inrymmas. Detta 
förslag på lösning presenteras för kommunstyrelsen med ärendenummer 
KS.2023.30. Den föreslagna lösningen innebär energieffektiva lokaler som är 
verksamhetsanpassade. 
 
Hyreskostnaderna kommer i samband med ett byte av lokal öka avsevärt. 
Kostnaderna för lokalhyra, el, värme, vatten och avfallshantering är dock inte 
jämförbara mellan lokalerna. Detta då nuvarande hyreskostnader är för en äldre 
byggnad som inte är anpassad efter verksamhetens behov och de krav som finns på 
lokalerna. De tillfälliga lokalerna är inte heller möjliga att anpassa för att lösa 
hemtjänstens behov på sikt.  
 
Det finns i nuläget och inom överskådlig framtid ingen annan lösning för lokal till 
hemtjänst Björntorp. Utifrån dessa förutsättningar presenterar äldreomsorgs-
förvaltningen information om fördyrade kostnader från 2024 för verksamhetslokal  
till hemtjänsten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2023-02-19. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Haddon föredrar ärendet. Beslut kommer att tas i kommunstyrelsen. 
 
______ 


