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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-03-23

Plats och tid

Kommunhuset, rum Hävringe kl 13.15 - 15.40

Beslutande

Linus Fogel
Berit Karlsson
Katarina Berg
Astrid Öhman Asp
Lena Svedlindh
Ann Svensson
Anders Lundgren
Birgitta Skårberg
Per Krusell

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

Ej tjänstgörande ersättare

Alexander Fernberg
Ing-Marie Wahlström
Petra Olander
Urban Bertling, § 8
Dagmara Mandrela

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

Övriga deltagare

Agnetha West
Kristina Tercero
Katarina Haddon
Pål Näslund
Alexandra Westin
Åsa Mirheim, § 8-9
Linn Nordström, § 8-9

Sekreterare
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetsekonom
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

Paragrafer

8 - 11

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-23

Datum för
anslagsuppsättande

2022-04-01

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Agnetha West
Utdragsbestyrkande

2022-04-25

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-03-23

Von § 8

Information/Rapporter

4-5

Von § 9

Revidering av riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt
Socialtjänstlagen

6-7

Von § 10

Redovisning av Säg vad du tycker 2021

8

Von § 11

Redovisning av delegationsbeslut

9

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 8

2022-03-23
Dnr VON.2022.1

Information/Rapporter
Hanna Sundqvist informerar om Boendestöd
Ordförande informerar om



Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård - Ny Målbild nära vård.
Informationsdag tillsammans med Utbildningsnämnden 5 april på Stjärnholm.

Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om










Ukraina - aktuellt läge
Lex Sarah - ingen ny anmälan
Handlingsplaner - status
Bemanning Individ och familjeomsorg
Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg
Läget i hemtjänsten
Kö till särskilt boende - 6 st i kö
Uppstart Bemanningsprojekt
Chefoskopet

Pål Näslund informerar om ekonomisk uppföljning per februari.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 9

2022-03-23
Dnr VON.2022.15

Revidering av riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt
Socialtjänstlagen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för att gå på remiss till Kommunala Pensionärsrådet innan
beslut fattas i ärendet.
Sammanfattning
Äldreomsorgsförvaltningen har för avsikt att utveckla dagverksamheten Bojen till en
öppen träffpunkt för äldre personer över 65 år. I dagsläget vänder sig insatsen till
personer som är socialt isolerade som bor kvar i det egna hemmet och i vissa fall
beviljas även bistånd enligt denna insats för personer som vårdas av närstående i
syfte att ge avlastning.
I dag är det 12 brukare med biståndsbeslut som besöker dagverksamheten
regelbundet, flera av dessa 12 är multisjuka och har stora behov av personlig vård i
samband med vistelsen.
Under pandemin har verksamheten periodvis varit stängd och periodvis verkställdes
dagverksamhet individuellt i den enskildes hem. I och med att pandemilagens
restriktioner avvecklats under februari-mars har verksamheten åter öppnats upp för
smågrupper under vissa tider.
Äldreomsorgsförvaltningen har under 2021 identifierat att det finns behov av att
utveckla öppna träffpunkter i kommunen, med avsikt att detta ska hjälpa äldre att
skapa nya sociala relationer och på så vis minska ofrivillig ensamhet.
Äldreomsorgsförvaltningen föreslår således att vård- och omsorgsnämnden tar bort
insatsen dagverksamhet av social karaktär ur riktlinjerna för bedömning av bistånd till
äldre enligt socialtjänstlagen. Detta för att riktlinjen i dag begränsar äldre personer
över 65 år att delta i sociala aktiviteter och på så vis leva ett så självständigt liv som
möjligt utan beslutade insatser från kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022-03-14.
Förslag till revidering av riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt
Socialtjänstlagen.
Dagens sammanträde
Åsa Mirheim och Linn Nordström föredrar ärendet.
A-journering 15.23 - 15.29
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 9

2022-03-23

Dnr VON.2022.15

Framskrivet förslag
1.

Ta bort insats ”dagverksamhet av social karaktär” ur riktlinjen.

2.

Förändra insatsen ”avlösning i hemmet” till ”avlösning av anhörig som vårdar
närstående”.

Förslag
Ann Svensson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att gå på remiss till
Kommunala Pensionärsrådet innan beslut fattas i ärendet. Katarina Berg (M)
instämmer.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
nämnden återremitterar ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 10

2022-03-23
Dnr VON.2022.9

Redovisning av Säg vad du tycker 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av Säg vad du tycker 2021.
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 18 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet
gällande social- och omsorg samt äldreomsorg under 2021.
6 av synpunkterna har bevarats/hanterats. 6 har varit anonyma synpunktslämnare.
Totalt har kommunen fått in 78 synpunkter 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-03-14.
Sammanställning av Säg vad du tycker 2021.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-03-23

Von § 11

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/
Enhetschef

Februari

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

Avgiftshandläggare/
Färdtjänsthandläggare

Februari

Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,

LSS-handläggare

Februari

Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO

Februari

Försörjningsstöd, utredn, behandling

______

Utdragsbestyrkande

