Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (13)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 16.50

Beslutande

Linus Fogel
Patrik Renfos
Katarina Berg
Astrid Öhman Asp
Christina Johansson
Ann Svensson
Anders Lundgren
Birgitta Skårberg
Per Krusell

(S)
(V)
(M)
(S)
(S)
(S), §12-14, 16-19
(M)
(KD)
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Berit Karlsson
Petra Olander
Urban Bertling
Tommy Linder
Dagmara Mandrela

(S)
(M)
(KD), §12 (1-4)
(L)
(SD)

Övriga deltagare

Niklas Thelin
Kristina Tercero
Katarina Haddon
Karoline Enhsjö
Karolin Jansson
Marika Andersson
Pål Näslund
Linn Tjus Nordström
Alexandra Westin
Karolina Nilsson

Sekreterare
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Projektledare, §12 (1)
Lokal projektledare, §12 (1)
Verksamhetssamordnare, §12 (4)
Verksamhetsekonom
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, §12 (5)

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Niklas Thelin

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

BEVIS
Utdragsbestyrkande

Paragrafer

12 - 19

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Datum för
anslagsuppsättande

2022-05-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Niklas Thelin

Utdragsbestyrkande

2022-05-24

Blad 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Von §12

Information/Rapporter

5

Von §13

Budgetuppföljning per mars

6-7

Von §14

Investeringsplan 2023-2025

8

Von §15

Revidering av riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt
Socialtjänstlagen

9 - 10

Von §16

Yttrande över Målbild - Nära vård i Sörmland

11

Von §17

Val av en ersättare till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

12

Von §18

Delgivningar

13

Von §19

Redovisning av delegationsbeslut

14

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Von §12

Dnr VON.2022.1

Information/Rapporter
1

Målbild - Nära vård i Sörmland
Projektledarna Karolin Enhsjö och Karolin Jansson, Region Sörmland respektive
äldreomsorgsförvaltningen, informerar om Målbild - Nära vård i Sörmland.

2

Ordförande informerar om

Besök på nämnden; Familjestöd

Kommande nämndsbesök i verksamheter

Informationsdag på Stjärnholm, gemensam med utbildningsnämnden

Den effektiva bemanningsprocessen

Kommunala pensionärsrådet 28 mars

3

Förvaltningscheferna informerar om


Aktuellt läge Ukraina; tilldelningsbeslut avseende flyktingar



Lex Sarah-rapporteringar



Medarbetarundersökningen 2021 -handlingsplaner



Statistik från individ- och familjeomsorgen



Kösituationen gällande särskilt boende



Lägesbild hemtjänsten

4

Statsbidrag
Verksamhetssamordnare Marika Andersson och förvaltningschef Katarina
Haddon informerar om sökta/tillgängliga statsbidrag inom nämndens
förvaltningar.

5

Medicinsk ansvarig sjuksköterska informerar om

Senior alert

Demens, statistik

Avvikelser i hälso- och sjukvård

Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård

Nära vård

6

Förändringsbeskrivning
Utvecklingsstrategerna Alexandra Westin och Linn Tjus Nordström
återrapporterar från nämndens tidigare arbete med förändringsbeskrivning 2023.

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Von §13

Dnr VON.2022.4

Budgetuppföljning per mars
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Budgetuppföljning per mars 2022 godkänns.
2. Förvaltningscheferna får i uppdrag att återkomma med åtgärder för en
budget i balans till nästkommande nämnd.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och social- och omsorgsförvaltningen (SOF).
Resultatutfallet ackumulerat per mars för nämnden totalt uppgår till -1.121 tkr. Härav
utgör resultat hänförligt till ÄF -822 tkr och SOF -299 tkr.
Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.113 tkr
och SOF 72 tkr, totalt för VON således 2.185 tkr.
Den aktuella helårsprognosen uppgår totalt för nämnden till -5.100 tkr, varav för
ÄF +/- 0 tkr och SOF -5.100 tkr. Helårsprognosen innefattar härvid förväntade
underskott inom SOF avseende övrig individ- och familjeomsorg totalt -3.300 tkr
samt integration totalt -1.800 tkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-04-20.
Ekonomisk uppföljning per mars.

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Budgetuppföljning per mars 2022 godkänns.
Förslag
Ordförande föreslår att förvaltningscheferna får i uppdrag att återkomma med
åtgärder för en budget i balans till nästkommande nämnd.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 6

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Beslutsgång
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar
enligt förslaget
2. Ordförande frågar om sitt eget förslag och konstaterar att nämnden beslutar
enligt förslaget
______
Beslut till:
Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Von §14

Dnr VON.2022.21

Investeringsplan 2023-2025
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Investeringsplan 2023-2025 godkänns.
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med mål och budget har social- och omsorgsförvaltningen
och äldreomsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag till investeringsplan för perioden
2023-2025. Planen beskriver vilka investeringar som förväntas för att möta
kommande behov inom förvaltningarnas verksamhetsområden.
Dessa investeringar kan även till delar relateras till sedan tidigare beslutade
och/eller förväntade investeringar i nya eller anpassade lokaler, såsom;


Inrättande av ny förhyrd gruppbostad LSS, 2023/2024.

Även har i aktuell investeringsplan medtagits inventarier för ytterligare en
gruppbostad för driftsstart 2025, om så beslutas.
Sammantaget ser förvaltningarna behov av att investera inom behovsområdet
Digitalisering och IT, Inventarier och Utrustning i enlighet med upprättad
investeringsplan (se bilaga).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Investeringsplan 2023-2025 godkänns.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar
enligt förslaget
______
Beslut till:
Förvaltningschefer (För åtgärd)
Förvaltningsekonom (För kännedom)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §15

2022-04-26
Dnr VON.2022.15

Revidering av riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt
Socialtjänstlagen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Insatsen ”dagverksamhet av social karaktär” tas bort ur riktlinjen.
2. Insatsen ”avlösning i hemmet” ändras till ”avlösning av anhörig som vårdar
närstående”.
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 social- och omsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 9

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ta bort insats ”dagverksamhet av social karaktär”
ur riktlinjen.
Vård och omsorgsnämnden beslutar att förändra insatsen ”avlösning i hemmet” till
”avlösning av anhörig som vårdar närstående”.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar
enligt förslaget
Avstår
Ann Svensson (-) deltar inte i beslutet
______
Beslut till:
Förvaltningschef (För åtgärd)
Enhetschef Bistånd, äldreomsorgsförvaltningen (För kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §16

2022-04-26
Dnr VON.2022.18

Yttrande över Målbild - Nära vård i Sörmland
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslås att anta framtagen Målbild -Nära Vård Sörmland.
Sammanfattning
Primärvården ska vara basen i svensk hälso- och sjukvård oavsett om dem bedrivs i
kommunal eller regional regi. Den ska finnas nära invånarna där utgångspunkten är
att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt. I primärvården byggs
kontinuitet upp för att främja relationer och bidra till ökad trygghet och tillgänglighet.
Den nära vården har hälsan i fokus, arbetar proaktivt och utgår från individens
behov, där samverkan mellan huvudmän är central. Målbilden för Nära vård i
Sörmland finns utförligt att läsa om i dokumentet Målbild Nära Vård i Sörmland.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nära vård VON.docx
Protokollsutdrag § 4 - Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Tjänsteutlåtande - Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Målbild - Nära vård i Sörmland
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Äldreomsorgsförvaltningen föreslår för Vård och omsorgsnämnden att godkänna informationen.
2. Äldreomsorgsförvaltningen föreslår för Vård och omsorgsnämnden att föreslå för
Kommunstyrelsen att anta framtagen Målbild Nära Vård Sörmland.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar
enligt förslaget
______
Beslut till:
Förvaltningschef (För kännedom)
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §17

2022-04-26
Dnr VON.2019.6

Val av en ersättare till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Patrik Renfors (V) utses till ersättare i kommunala pensionärsrådet
Sammanfattning
Emil Carlsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden och därmed upphör även uppdraget som ersättare i kommunala
pensionärsrådet (KPR) varför en ny ersättare måste utses.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Von - SOF och ÄOF - Val av 1 ersättare till KPR
Dagens sammanträde
Förslag
Vård- och omsorgsnämnden nominerar Patrik Renfors (V) som ersättare i
kommunala pensionärsrådet
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslaget och konstaterar att nämnden beslutar enligt
förslaget.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningens kansli (För åtgärd)
Patrik Renfors (För kännedom)
kommunala pensionärsrådet (För kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §18

2022-04-26
Dnr VON.2022.2

Delgivningar
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:
Kommunfullmäktige 2022-03-30
Kf § 4 - Avsägelser och val till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser
____________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-26

Von §19

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

Förvaltningschef SoF

2022-04-07

Yttrande över ansökan hemvärnsman

______________

Utdragsbestyrkande

