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Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-11

Plats och tid

Kommunhuset rum 293 kl 09.00 - 09.45

Beslutande

Linus Fogel
Emil Carlsson
Katarina Berg
Lena Svedlind
Christina Johansson
Ann Svensson
Stig Carlsson
Birgitta Skårberg
Dagmara Mandrela

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

Övriga deltagare

Agnetha West
Kristina Tercero
Pål Näslund
Linn Nordström

Sekreterare
Förvaltningschef
Verksamhetsekonom
Utvecklingsstrateg

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

Paragrafer

44 - 46

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-11

Datum för
anslagsuppsättande

2021-10-18

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Agnetha West

Utdragsbestyrkande

2021-11-09
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-11

Von § 44

Information om fördyrande kostnader för vård- och omsorgsnämnden med
anledning av nytt särskilt boende

3

Von § 45

Flytt av verksamhet på Björntorp

4

Von § 46

Förändringar av aktiviteter inom äldreomsorgslyftets ram

5

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-10-11

Ändring av dagordning
Ärende nr 2 i kallelsen Förslag till renovering av Björntorp utgår från dagens
sammanträde.

Utdragsbestyrkande

Blad 3
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 44

2021-10-11
Dnr VON.2021.43

Information om fördyrande kostnader för vård- och omsorgsnämnden med anledning av nytt särskilt boende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning
I samband med planeringen inför öppnandet av det nya särskilda boendet 2021 har
Vård- och omsorgsnämnden efterfrågat en beräkning av fördyrande kostnader för
verksamheten. Slutsatsen av gjorda beräkningar innebär att kostnaderna för
verksamheten bedöms täckta genom dess externa intäkter samt genom anslagsmedel, med de förutsättningar som följer i denna beskrivning.
Inför att det nya särskilda boendet öppnas vid Björntorp har denna beräkning gjorts av
bedömda kostnader samt dess finansiering.
I dagsläget är dessa intäkter och kostnader beräknade från erfarenhetstal om vad
liknande boenden och verksamhet normalt kostar, samt med tillägg för mer specifika
förutsättningar som kan förväntas gälla. För närvarande är exempelvis inte nivåerna
för hyreskostnader eller hyresintäkter fastlagda, men där den aktuella kostnadsberäkningen med dess justeringsposter bedöms ge en rimligt rättvisande bild av den
förväntade budgeten för helåret 2022.
Som förutsättning för kostnadsberäkningen ligger att nuvarande enhet Skäret (11
platser) flyttar till det nya boendet och där förlägger sin verksamhet på ett av två plan.
Det andra planet (11 platser) hyrs ut till nya tillkommande brukare.
Som förutsättning för den beräknade finansieringen ligger att anslagsmedel tillförs
nämnden som tillägg under april 2022 för utökade hyres- och kapitalkostnader
avseende internt förhyrda lokaler, på samma sätt som normalt sker i kommunens
redovisning. Detta förhållande har bekräftats gälla även i detta fall i mottaget
meddelande från kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2021-10-06.
Dagens sammanträde
Pål Näslund föredrar ärendet.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 45

2021-10-11
Dnr VON.2021.41

Flytt av verksamhet på Björntorp
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Flytta verksamheten Skäret från gamla Björntorp till nya Björntorp.

2.

Kortvårdsavdelning Hällen flyttar ned till Skärets gamla lokaler på bottenvåningen
i gamla Björntorp.

Sammanfattning
Under 2020 påbörjade uppförandet av det nya särskilda boendet vid Björntorp som ett
led utefter tidigare lokalbehovsanalys (2018) som genomförts inom förvaltningen. Då
behovet av särskilda boendeplaster varierat kraftigt under de senaste åren så är nu
tillgången på särskilda boendeplatser större än efterfrågan/behov.
För att förvaltningen på ett bättre sätt skall uppfylla en god lagefterlevnad samt öka
livskvalitén för brukarna föreslås att avdelning Skäret flyttas över till våning ett i det
nya boendet. Detta för att Skäret i dag är placerat på bottenvåningen och en flytt för
dessa brukare skulle i så fall inte innebära någon kvalitetsförsämring i
boendeavseende. Dock kan fördyrande kostnader uppstå för brukarna då hyran i det
nya boendet är högre än i gamla Björntorp.
För att skapa bättre förutsättningar för såväl verksamhet, brukare och arbetsmiljö så
föreslås därför att Hällen skall flyttas ned till första våningen när avdelning Skäret
flyttar. På så vis skapas bättre förutsättningar för en trygg och god utemiljö för
brukarna då denna avdelning har en separat innegård. Vidare blir det också en bättre
uppsikt över avdelningen för personalen då avdelningen är utformad på ett annat sätt
än Hällen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2021-10-05.
Dagens sammanträde
Kristina Tercero föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 46

2021-10-11
Dnr VON.2021.44

Förändringar av aktiviteter inom äldreomsorgslyftets ram
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Valideringsutbildningen som var inplanerad inom ramen för Äldreomsorgslyftet
utgår för 2021.

2.

Valideringsutbildning återupptas 2022 och utefter nya aktuella direktiv inom
stimulansmedlets ram.

3.

Godkänner att äldreomsorgsförvaltningen genomför och bekostar bemötandeutbildning och språkstärkande insatser i enlighet med framtagen plan med
Campus Oxelösund.

Sammanfattning
Stimulansmedel Äldreomsorgslyftet omfattar under 2021 både yrkespaket till
vårdbiträde och undersköterska samt annan kommunal vuxenutbildning. Detta
innebär att medarbetare i Oxelösunds kommun som har behov av att stärka sina
kunskaper i svenska språket kommer ges möjlighet att på arbetstid gå utbildningen
”Språkstärkande insatser” på Campus Oxelösund. Medarbetarna inom äldreomsorgsförvaltningen ges även möjlighet att på arbetstid gå en bemötandeutbildning.
Utbildningen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper
hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOFSFS 2011:12).
Ett gott bemötande skapar trygga relationer med brukare och dess anhöriga.
Avsikten var också hos äldreomsorgsförvaltningen att inledningsvis ge medarbetarna
möjlighet att inom Äldreomsorgslyftets ram validera sina befintliga kunskaper mot
undersköterskekompetens. Dock är det endast fem medarbetare som fortsatt visat
intresse att påbörja valideringsutbildningen till undersköterska. Detta har inneburit att
Campus har haft svårt att göra en planering för en grupp med så få deltagare. På
grund av detta föreslår därför äldreomsorgsförvaltningen att valideringsutbildningen
utgår för i år och återupptas nästkommande år under nya former.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2021-10-04.
Dagens sammanträde
Linn Nordström föredrar ärenden.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
Utbildningsförvaltningen (för kännedom)
Personalchef (för kännedom)
Utdragsbestyrkande

