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Vård- och omsorgsnämnden

Konsekvensbeskrivning 2021-2023

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Beskrivningen av konsekvenser av föreslagen ram 2021-2023 godkänns och dokumentet
överlämnas till mål- och budgetberedningen..

2. Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen (MBB) har tagit fram preliminära ekonomiska ramar (anslag)
och mål för budgetperioden 2021-2023. Grunden för dessa är:

Antaganden om utveckling av ekonomi mm.

• Preliminär befolkningsprognos

• Omvärldsanalys

• Preliminära mål

• Preliminär exploateringsbudget

I detta dokument beskrivs Vård- och omsorgsnämndens verksamhet kommande
budgetperiod 2021-2023 utifrån de preliminära ekonomiska ramarna och mål, utifrån
följande perspektiv; Kvalitet, Ekonomi, verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.

I dokumentet beskrivs inledningsvis planeringsförutsättningar grundade i en långsiktig
befolkningsprognos, aktuella händelser lokalt, regionalt, nationellt samt världen i stort.

Stora osäkerheter föreligger utifrån nya förutsättningar med pandemi, ökad arbetslöshet
och minskade skatteintäkter.

Svårigheter att planera för genomförande och uppföljning av åtgärder när förutsättningarna
för verksamheterna är så osäkra.

Flera nya verksamheter innebär ökade kostnader för drift av verksamhet. Nytt särskilt
boende för äldre samt ny gruppbostad kan inte drivas utan tillskott av resurser.

Kompetensförsörjningen blir extra viktig i och med den nya osäkerhet vi lever i nu.

Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning 2021-2023

Katarina Haddon / Titti Kendall
Förvaltningschef

Beslut till:
FC (FK), FE (FK)



Konsekvensbeskrivning mål och budget 2021-2023

Inledning

Mål- och budgetberedningen (MBB) har tagit fram preliminära ekonomiska ramar (anslag) och mål för
budgetperioden 2021-2023. Grunden för dessa är:

Antaganden om utveckling av ekonomi mm.

 Preliminär befolkningsprognos
 Omvärldsanalys
 Preliminära mål
 Preliminär exploateringsbudget

I detta dokument beskrivs Vård- och omsorgsnämndens verksamhet kommande budgetperiod 2021-
2023 utifrån de preliminära ekonomiska ramarna och mål, utifrån följande perspektiv; Kvalitet,
Ekonomi, verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.

I dokumentet beskrivs inledningsvis planeringsförutsättningar grundade i en långsiktig
befolkningsprognos, aktuella händelser lokalt, regionalt, nationellt samt världen i stort.

Planeringsförutsättningar: Oxelösunds demografiska utveckling

Befolkningspyramiden visar Oxelösunds befolkning fördelat på
ålder och kön som den såg ut 2018. Andelen av befolkningen
över 65 år fortsätter att växa. 2018 ökade andelen till 27,91 från
27,7 % tidigare år vilket är i linje med förväntan då andelen äldre
förväntas öka under en längre period. Den förväntade
kvarvarande livslängden för personer som i dag är 65 år i
Sörmland har även ökat. I senaste prognosen från SCB har den
ökat till 20,3, mot tidigare 20,1.2 De som idag är 65 beräknas
alltså i snitt leva tills de blir 85 år.

Andel av befolkningen som utgörs av äldre kommer att fortsätta
öka under en längre tidsperiod. Framförallt kommer andelen äldre
äldre, d v s personer över 80 år att öka. Det är framförallt
personer över 80 år som har behov av insatser från kommunen i
ordinärt och särskilt boende.

SCB har i sin statistikdatabas bl a befolkningsprognoser för rike,
län och kommun. Den demografiska försörjningskvoten, andelen i yrkesverksam ålder (20 – 64 år)
som genom skatteunderlag ska finansiera välfärdskostnaderna, minskar under överskådlig tid i såväl
riket som i Oxelösunds kommun3.

I tabeller och text nedan beskrivs prognosticerade befolkningsandelar på sikt utifrån perspektiven
demografisk försörjningskvot samt befolkningsandelar i olika åldersgrupper. Prognosen är hämtad från
SCB’s statistikverktyg och i och med detta är ingen hänsyn tagen till om Kommunfullmäktiges mål om
ökad folkmängd i kommunen. Prognoser görs på såväl kort som lång sikt.

Befolkningsprognosutifrån demografisk försörjningskvot

Oxelösunds kommun har i dagsläget och kommer fortsatt ha en demografisk försörjningskvot som är
högre än riket. Det vill säga färre kommer att försörja fler, även i förhållande till hur det ser ut i riket i
stort. Prognoserna blir mer osäkra ju längre fram i tiden vi blickar.



Befolkningsandelar prognos (riket)

 2020 2030 2050

0 - 20 23% 23% 22%

20 - 64 57% 55% 54%

65 - 20% 22% 24%

Befolkningsandelar prognos (Oxelösund)

 2020 2030 2050

0 - 20 22% 24% 23%

20 - 64 50% 48% 49%

65 - 28% 28% 29%

Barn i Oxelösunds kommun 2020 - 2050



Av tabellerna kan man utläsa att antalet barn och unga är tämligen konstant över tid medan gruppen
unga vuxna (20 -24 år) ser ut att från om med 2022 successivt öka årligen.

En förväntad konsekvens är att efterfrågan på LSS-bostäder kommer att följa med i denna utveckling
och därför utgöra planeringsunderlag för framtida grupp- och servicebostäder liksom platser i daglig
verksamhet.

Äldre i Oxelösunds kommun 2019 – 2030

Det är framförallt de äldre äldre (personer över 80 år) som är i behov av insatser från äldreomsorg. I
diagram och tabell nedan visas prognosen4 för hur antalet personer 80 år och äldre kommer att
utvecklas fram till 2030. Vi kan se en betydande ökning av antal personer äldre än 80 år i kommunen
under perioden fram till 2030. Prognosen grundar sig på data ur SCB’s statistikdatabas och ingen
hänsyn är därmed tagen till kommunfullmäktiges mål om befolkningsökning.



Figur 1 Prognosantal äldre äldre 2020 - 2030

Pågående pandemi och beredskap för framtida kriser

Sedan våren 2020 pågår en pandemi i Sverige och världen. I Oxelösund har
Äldreomsorgsförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningen varit förskonade från storskaligt
utbrott av smittan. Smittspridningen har inte varit särskilt omfattande i kommunens äldreboenden och
regionens statistik5 över smittade och avlidna visar på låg förekomst av Covid-19 i Oxelösunds
kommun. Detta är samtidigt glädjande och oroväckande. I och med att det varit låg förekomst av
Covid-19 i kommunen är risken större att det uppstår ett lokalt utbrott i kommunen längre fram.

När pandemin blev ett faktum i Sverige påbörjade både äldreomsorgsförvaltningen och social- och
omsorgsförvaltningen snabbt ett arbete med att ta fram en beredskapsplan för krisen. Utifrån hur
verksamheterna har drabbats kan det konstateras att äldreomsorgsförvaltningen samt social- och
omsorgsförvaltningen behöver utveckla en mer långsiktig beredskapsplanering. I den planen behöver
båda förvaltningarna ta fram en beredskap inför hösten och kommande år:

 Händelseförlopp som är komplext och långdraget med successiva vågor
 Belastningen inom sjukvården blir mycket högt
 Begränsad tillgång till skyddsutrustning
 Fler samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga verksamheter drabbas av en

omfattande sjukfrånvaro
 Planera fördelning av olika resurser inom förvaltningarnas verksamheter såsom framtida

vaccin mot Covid-19

Utöver den pågående pandemin har det under året inträffat en händelse med extremt högt
vattenstånd, med risk för att vägar översvämmades och begränsad framkomlighet för medarbetare i
hemtjänst och hemsjukvård. I framtiden kommer extremväder bli allt vanligare och på olika sätt
innebära kriser i våra verksamheter.

Planen behöver även innefatta beredskap utifrån följande scenarier:

 Klimatförändringar – ökad förekomst av extremväder och hur olika typer av extremväder
påverkar verksamheterna



 Olyckor och kriser i mindre skala såsom strömavbrott, avbrott i vattenförsörjning och brand i
verksamheten

 Kommunikation och diarieföring – processer för effektiv hantering av kommunikation med
medborgarna – diarieföring mm. fokusera på rätt sak, vem gör vad och hur.

Såväl pandemier som extremväder påverkar dock hela kommunen och inte bara Vård- och
omsorgsnämndens förvaltning. Den krisberedskap som ska finnas i våra förvaltningar behöver knytas
an till kommunens krisberedskap. Scenarier som Vård- och omsorgsnämndens förvaltningar behöver
hantera behöver även andra delar av kommunens verksamhet hantera eller vara en del i lösningen för
våra verksamheter. För en effektiv krisberedskap krävs att hela kommunen planerar utifrån samma
premisser och att tydliga kontaktvägar och samarbeten är formaliserade i förväg. Detta visade även
övning ”Ingeborg” som genomfördes under våren 2019. Trots detta finns ingen sådan gemensam
planering ännu upprättad.

Nu synliga och tänkbara följder av pågående pandemi

Antalet öppet arbetslösa i landet har ökat markant från januari till juli i år vilket till största delen kan
tillskrivas pandemin. För Oxelösund syns inte denna trend då arbetslösheten endast ökat marginellt.

En trolig orsak till detta är SSAB som är en stor arbetsgivare och som inte tycks ha påverkats i någon
större omfattning ännu. I dagsläget är det känt att man har permitterat ett stort antal anställda på
grund av minskad efterfrågan på världsmarknaden som en effekt av corona. Övergår permitteringarna
till uppsägningar är risken stor att scenariot för Oxelösunds del förändras drastiskt till det sämre.

Konsekvenser vid en sådan utveckling blir att skatteintäkterna krymper liksom konsumtionen till följd
av en ökad arbetslöshet. På sikt får man räkna med ökade kostnader för ekonomiskt bistånd allt
eftersom personer utförsäkras från a-kassan.

Situationen i riket. Källa: Arbetsförmedlingen

Sambandet mellan en osäker ekonomisk tillvaro och social utsatthet i form av risk för psykisk ohälsa,
missbruk samt våld i hemmet är väl känt. De som drabbas hårdast vid en sådan dyster utveckling är
barnen. Konsekvensen vid ett sådant scenario kan bli ökade kostnader för missbruksvård och
barnplaceringar. Redan idag har antalet suicidärenden i länet fördubblats enligt polisen vilket förmodas
vara en konsekvens av långvarig social isolering på grund av covid-19.

Äldre utan insatser och personer i andra riskgrupper lider alltmer av de allmänna råd som avser
isolering för att skydda sig från smitta. Kommunen måste förbereda sig på att organisera verksamhet
för att möta psykisk ohälsa till följd av långvarig isolering från samhällslivet.

Omsorgspersonal



I framförallt äldreomsorgen har det blivit tydligt att såväl ordinarie personal som vikarier behöver ha en
högre kompetens gällande hälso- och sjukvård, basal hygien, skyddsutrustning samt socialtjänst.
Socialstyrelsens allmänna råd om kompetens för medarbetare i äldreomsorg om omsorg om
funktionsnedsatta är extra aktuella.

Det har blivit uppenbart att vi i en kris har behov av vikarier med betydligt högre kompetens än vad
vikarier får genom en vanlig inskolning. Detta eftersom vid en vanlig inskolning räknar verksamheten
med att det finns en stor andel ordinarie medarbetare på plats. Pandemin har visat oss att vi inte kan
räkna med detta. Vi behöver vara förberedda på personalbortfall på upp till 75%, och att snabbt kunna
skola in vikarier med mer omfattande kunskaper än i vanliga fall. Verksamheterna blir också beroende
av att de ordinarie medarbetare som är i tjänst har en högre kompetens än idag. Detta för att kunna ge
adekvat stöd till de snabbt inskolade vikarierna, kunna göra medicinska bedömningar och i högre grad
ha en arbetsledande funktion.

Preliminär ram (anslag)

Fyll i den preliminära ramen för 2021-2023 i de vita fälten som er nämnd erhållit, för 2018-2019 fyller
ni den ram som ni blev tilldelad. Summor i mkr.

Kostnader

Fyll i beloppen i de vita fälten ovan, belopp i mkr.

Kostnadsförändring jämfört med föregående år (ökade/minskade kostnader)

Vilka förändringar ser ni i kostnadsnivåerna för perioden 2021-2023, och vilka konsekvenser får det,
beskriv per verksamhet och år?

Gemensamt för förvaltningarna

A
2019

Utfall
2019

2020
Prognos

2020
2021 2022 2023Ram

(anslag)
270 272 280 284 293 297 309

B Total brutto-
kostnad

Kostnadsförändring
jämfört med föregående

år

Verksamhetsutveckling/
effektivisering

Ny års-
prognos

2019
utfall

349    

2020
prognos

336   336

2021 336 10 -2 344

2022 344 10 -6 348

2023 348 11 0 359



Nära vård – hur utvecklas det?

Det finns sedan tidigare en plan för hur ”Nära vård” ska utvecklas. Pandemin har dock
förändrat förutsättningarna för det arbetet. Med anledning av det behövs ett omtag för att ta
fram en aktuell status för det regionala och lokala arbetet i ”Nära vård”.

Syftet med ”Nära vård” är att utveckla vården till att vara patientnära, med fokus på
förebyggande arbete. Detta ska minska onödiga vårdtillfällen i slutenvården, öka kvalitet för
patienten i mötet med vården samt bidra till förhöjd livskvalitet. Sammantaget ger detta
vinster på individnivå såväl som samhällsnivå.

Sörmland är i ett läge där Regionen tillsammans med kommunernas socialtjänst och skola
tittar på Skottlandsmodellen (Getting It Right For Every Child) som gemensamt verktyg.
Modellen utvecklades i Skottland och bygger på att skapa förutsättningar för att varje barn
ska få möjlighet till en god uppväxt där deras individuella förmågor uppmuntras och de
utmaningar de har att hantera tas om hand på rätt sätt av rätt samhällsinstans eller
myndighet. Varje förälder eller vårdnadshavare ska veta vem de kan vända sig till för att få
råd eller stöd gällande barnet och dess livssituation och känna sig trygga i den kontakten.
Vidare ska alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn arbeta med verktygen i
enlighet med arbetssättet och filosofin bakom modellen, känna till ansvarsfördelningen och
sin plats i denna samt i sin yrkesroll kunna dra nytta av de nätverk mellan olika professioner
som skapas kring barnet.

Beslutet att arbeta utefter Skottlandsmodellen är taget i NSV. Politiker och högre tjänstemän
har tillsammans lyssnat på hur Region Kronoberg har arbetet med modellen. Man har även
varit i Växjö och träffat politiker och processledare för modellen och har som ambition att
tillsammans se över denna modell och göra den Sörmlandsanpassad.

Social- och omsorgsförvaltningen

LSS – boende

3 tillkommande platser 2021 i gruppbostad. Finansieras via minskade placeringskostnader barn och
unga och vuxna.

Den planerade nya gruppbostaden som är tänkt att vara i drift 2022 finns finansierad som en
investering. Dock saknas en höjning av det framtida anslaget för driftskostnader vilket torde bli aktuellt
2022 och 2023. Finansieringsbehov – 1 milj/plats och år ungefär.

Ekonomiskt bistånd

Ökad arbetslöshet leder ökade kostnader för ekonomiskt bistånd (se ovan). Fördröjning till 2021 eller
2022 beroende på när personer sägs upp.

Integrering av utrikes födda migranter genom att få dessa i egen försörjning genom arbete mm
kommer att vara en viktig och tuff uppgift för kommunen.

Äldreomsorgsförvaltningen

Utifrån befolkningsprognosen kan vi beräkna behov av hemtjänst och särskilt boende för äldre.
Beräkningen grundar sig på hur stor andel av befolkningen i olika åldersgrupper som haft hemtjänst
respektive särskilt boende de senaste åren. Tidigare år har detta hämtats ur Kommun- och
landstingsdatabasen (KoLaDa).

Äldre- Hemtjänst



Volymer
Under våren 2019 rättades ett fel i en statistikinställning i Treserva. Detta medförde en större
förändring i den statistik som lämnades till Socialstyrelsen. Förändringen medförde att kommunens
uppgifter om antal brukare i hemtjänst inte publiceras i KoLaDa för 2019. Vi kan därmed inte se någon
kostnadsjämförelse eller jämförelse i andel brukare i KoLaDa för 2019.

På grund av att statistiken i TES inte längre är tillförlitlig sedan en uppdatering och detta ännu inte har
åtgärdats av Tunstall trots upprepade påtryckningar finns ingen möjlighet att i dagsläget ge information
eller prognos om förändrade volymer i hemtjänst angivet i utförda timmar eller kostnader per utförd
timme.

Vi kan utifrån befolkningsprognos se att antalet äldre ökar och med det kommer ett ökat behov av
hemtjänst. Det närmaste året sker troligtvis ingen dramatisk ökning, förutsatt att det inte blir något
lokalt utbrott av Covid-19 med utbredd smittspridning i kommunens äldre befolkning.

Covid-19 kan medföra ökade behov av stöd hos personer som insjuknat och tillfrisknat. Sjukdomen
kan medföra kvarstående symptom under en längre tid och vid allvarlig sjukdom är
återhämtningsprocessen lång. Det går inte att beräkna eller förutse i vilken omfattning ett större utbrott
av covid-19 skulle påverka antal personer med behov av hemtjänst.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för äldre över 70 år samt andra riskgrupper kan dock
innebära att personer som i vanliga fall inte skulle beviljas hemtjänst ändå behöver visst stöd i form av
hemtjänst. Det går dock inte att förutse i vilken utsträckning detta kommer att påverka hemtjänsten.

Äldre - Särskilt boende 2021 - 2023

Hösten 2021 – nytt särskilt boende för äldre

Nytt särskilt boende för äldre med 22 platser öppnar någon gång under året, troligtvis till hösten. Det
finns en stor osäkerhet kring när boendet kommer att stå färdigt för inflytt. Med anledning av detta kan
inga ekonomiska konsekvenser förutses i fråga om nytt särskilt boende för äldre under året 2021.

2022

Merkostnad för förvaltningen för 22 nya platser i särskilt boende för äldre från 1 januari 2022 beräknas
bli ca 15 500 000 kr för helåret. Redan innan de nya platserna är medtagna i beräkningen har
verksamheterna belagts med ansenliga sparkrav för att hålla kostnaderna inom anslagen ram.

2023

Uppräkning av kostnader för 22 platser i nytt särskilt boende på helår väntas motsvara ca 16 000 000
kr.

Slutsatser gällande nytt särskilt boende för äldre 2021 - 2023

Det finns inte möjlighet att inom ramen för effektiviseringar i förvaltningens verksamheter finansiera
drift av nytt särskilt boende för äldre. En omfördelning av medel inom anslagen ram mellan
verksamheterna medför stora kvalitetsbrister samt omöjliggör en patient- och brukarsäker verksamhet.
Verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen kommer då inte uppnå de krav som ställs på vård
och socialtjänst i lag och föreskrift.

Utan ökat anslag motsvarande kostnad för drift av nytt särskilt boende för äldre kan inte förvaltningen
öppna dessa 22 platser.

Tillgång till 22 nya platser krävs för att Vård- och omsorgsnämnden ska kunna möta det ökande behov
av särskilt boende som kommer med den åldrande befolkningen.

Social och omsorg 2021 – 2023



2021

Under året beräknas en ny gruppbostad LSS om 6 platser tas i bruk. Driftkostnaden bedöms klaras
genom minskade utgifter för externt placerade brukare samt i övrigt lägre placeringskostnader.

2022

Ännu en ny gruppbostad LSS om 6 platser tas i bruk. Driftkostnad finns ej finansierad i nuvarande
föreslagen ram och beräknas uppgå till ca 6 milj.kr dvs 1000tkr/plats.

Verksamhet med insatsen ”daglig verksamhet LSS” kommer att i motsvarande att behöva utökas med
1 till 2 handledare.

2023

Med hänsyn till den kända befolkningsprognosen i åldersgruppen 20-24 år behöver kommunen
påbörja planering för ytterligare LSS boenden.

Kostnadsförändringar på längre sikt

22 nya platser i särskilt boende för äldre kommer inte att täcka kommunens behov av särskilt boende
på lång sikt.

Förväntad fortsatt efterfrågan på LSS-bostäder.

Se föregående avsnitt.

Verksamhetsutveckling/effektiviseringar

Vilka effektiviseringar genom exempelvis verksamhetsutveckling, ambitionsminskningar,
rationaliseringar planerar ni att genomföra för att nå en budget i balans eller bättre, för perioden 2021-
2023, vilka konsekvenser får det, beskriv per verksamhet och år.

Framtida behov

Gemensamt för förvaltningarna och även kommunen är att det blivit tydligt att vi behöver utveckla
organisationen för att säkerställa hållbar organisation och ekonomi även i tider av (långvarig) kris.
Förvaltningarna behöver bedriva verksamhetsutveckling kring hantering av:

 Personalsituation
 Brukarnas behov
 Organisationsstruktur
 Framtid (tänkbara scenarier för vilka utvecklingsbehov som finns för att möta lång- och kortvariga

kriser, grön omställning, omställning till cirkulär ekonomi)

Äldreomsorg 2021 – 2023

Äldreomsorgsförvaltningen har under 2019 och 2020 arbetat med verksamhetsutveckling och
effektivisering av hemtjänsten. Detta har gett vissa resultat men inte i nivå med vad som förväntats av
verksamheterna. Till viss del kan detta tillskrivas pandemin, i och med att sjukfrånvaro och
krishantering har tagit resurser i anspråk som annars skulle ha använts till verksamhetsutveckling.
Fortsatt arbete med effektivisering av hemtjänst och särskilt boende under 2020 - 2023 innehåller bl a
följande:



 Kultur i arbetsgrupper och synen på arbetet som Sveriges viktigaste jobb. Det finns en stark
koppling mellan kultur på arbetsplatsen, medarbetarnas kompetens och ansvarstagande i arbetet.
För att möjliggöra verksamhetsutveckling och effektivisering i en verklighet med kraftigt minskade
resurser måste medarbetarna känna en yrkesstolthet och ett delat ansvarstagande för
verksamheten och dess resurser. Det krävs ett större arbete kring detta i hela förvaltningen.

 Omtag med IBIC för myndighet och verkställighet. Arbetsmodellen Individens behov i centrum
behöver implementeras fullt ut för att möjliggöra en brukarsäker verksamhet av god kvalitet.

 Processkartläggning av huvud- och stödprocesser med början i myndighet och hemtjänst för att
tydliggöra arbetsmoment och identifiera risker i ärendehanteringen.

 Verksamhetsutveckling utifrån identifierade risker efter genomförd processkartläggning
 Fortsatt arbete med nattorganisationen för att säkerställa en effektiv nattorganisation som samtidigt

är patient- och brukarsäker.
 Bemanning i särskilt boende, utvecklingsarbete gällande vad som ingår i undersköterskans roll

respektive vårdbiträdets roll. Prov av arbetsfördelning utifrån yrkesroll i nytt särskilt boende.
 Personcentrerad omvårdnad som är finansierad av statsbidrag kommer att fortsätta enligt plan i

syfte att öka kvalitén i omsorg om personer med demenssjukdom.
 Fortsatt arbete för att införa välfärdsteknik. En utmaning som verksamhetsledningen ser är att

effektivisera arbetet med välfärdsteknik/digitalisering anpassat till Oxelösunds kommuns behov. Ett
sätt att möta denna utmaning är att äldreomsorgen under en period har en egen
strateg/verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik/digitalisering.

Samtliga punkter ovan är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år. Det är omöjligt att
säga när de olika punkterna kommer att vara färdiga och vilka effekter de kommer att få. Detta då
intensiteten i arbetet avgörs av yttre omständigheter, såsom exempelvis större utbrott av covid-19
inom verksamheterna, tillgång till systemstöd, sjukfrånvaro m.m.

Det är sannolikt att arbetet med flera av effektiviserings- och utvecklingsåtgärderna delvis kommer att
stanna av i tiden mellan att Titti Kendall avslutar sin tjänst som förvaltningschef, till dess att en ny
förvaltningschef är på plats och har satt sig in i sitt uppdrag och dess förutsättningar. Synliga och
mätbara effekter av åtgärderna i punktlistan ovan kan därmed dröja.

Social och omsorg 2021 – 2023

 Införa samt implementera arbetsmetoden IBIC inom funktionshinderområdet
 Tillsammans med Utbildningsförvaltningen inrätta funktionen skolstödjare
 Utreda behov samt förutsättningar till ett kommunalt drivet ungdomsboende
 Fokusera på barn och ungas psykosociala levnadsvillkor genom arbetssättet Nära vård
 Fortsätta att utveckla samt införa digitala processer i handläggning och myndighetsutövning

Effektiviseringar på längre sikt

Det som angetts som verksamhetsutveckling och effektivisering för äldreomsorg 2020- 2023 gäller
även för längre tid.



Intäktsnivå

Intäktsförändringar utifrån grundintäktsnivån (föregående års utfall) ska beskrivas per verksamhet och
år, Beskrivningen görs i ruta c i form av eventuella externa intäktsförändringar i form av bidrag från
staten (ex: statsbidrag i olika former schablonersättning) samt i ruta D interna intäktsförändringar
ökningar eller minskningar, exempelvis avgifter eller taxor.

Intäktsförändringar jämfört med föregående år, statsbidrag.

Vilka intäktsförändringar ser ni för perioden 2021-2023, beskriv per år?

EX: Statliga bidrag av olika slag (statsbidrag, schablonersättningar).

2021

Bidragsintäkter från Migrationsverket avseende integrationsverksamheten beräknas minska.

2022

Bidragsintäkter från Migrationsverket avseende integrationsverksamheten beräknas minska.

2023

Bidragsintäkter från Migrationsverket avseende integrationsverksamheten beräknas minska.

Intäktsförändringar på längre sikt

Med hänsyn till de mycket stora samhällskostnader som staten väntas behöva täcka till följd av
Coronapandemin, kan andra former av statsbidrag och riktade stöd komma att sättas under hård
press och minska.

C
Intäktsförändringar

jämfört med föregående år,
bidrag, exempelvis
statsbidrag/EU-bidrag,
schablonersättningar

Intäktsförändringar
inom taxor/avgifter

Intäkter
Ny års-

prognos

 (summan ska beskriva
ökade/minskade intäkter)

(summan ska beskriva
ökade/minskade intäkter)

2019
utfall

61    

2020
prognos

52   52

2021 52 -2 1 51

2022 51 -1 1 51

2023 51 -1 1 51



Intäktsförändringar jämfört med föregående år, taxor och avgifter

Vilka intäktsförändringar ser ni för perioden 2021-2023, beskriv per år och verksamhet?

EX: taxor och eller avgifter av olika slag

2021

Under 2020 - 2021 kommer taxor och avgifter inom vård- och omsorgsnämnden granskas. Detta görs
utifrån ett behov av att säkerställa att taxor och avgifter är rimliga och att avgiftshanteringen är effektiv.
Detta kan medföra förändrade intäktsnivåer 2022 och framåt.

Avgiftsintäkter, taxor och hyresintäkter beräknas öka något genom allmän prisutveckling.

2022

Avgiftsintäkter, taxor och hyresintäkter beräknas öka något genom allmän prisutveckling.

2023

Avgiftsintäkter, taxor och hyresintäkter beräknas öka något genom allmän prisutveckling.

Intäktsförändringar på längre sikt

Intäkter från avgifter, taxor och hyror förhåller sig generellt sett trögrörliga och begränsas även av
beslutade regler om maxtaxor. Härav följer att denna typ av intäkter kommer vara relativt konstanta i
förvaltningarnas ekonomi vid oförändrade volymer.

Mål/mätning och uppföljning

Kommun- och nämndmål är mätbara och relevanta för social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen.



Sammanfattning

Stora osäkerheter utifrån nya förutsättningar med pandemi, ökad arbetslöshet och minskade
skatteintäkter.

Svårt att planera för genomförande och uppföljning av åtgärder när förutsättningarna för
verksamheterna är så osäkra.

Flera nya verksamheter innebär ökade kostnader för drift av verksamhet. Nytt särskilt boende för äldre
samt ny gruppbostad kan inte drivas utan tillskott av resurser.

Kompetensförsörjningen blir extra viktig i och med den nya osäkerhet vi lever i nu.

D
2019 2020 2021 2022 2023Ram

(anslag) 272 284 293 297 309

2019 2020 2021 2022 2023
Kostnad

349 336 344 348 359

2019 2020 2021 2022 2023
Intäkt

61 52 51 51 51

Resultat 2019 2020 2021 2022 2023

(utfall för
2019 och
prognos
för 2020)

-16 0 0 0 1
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning intern kontrollplan 2020

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020, uppföljning 1

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2020. Interna kontrollplanen innehåller åtta kontroller varav
7 ska följas upp två gånger per år. Den första uppföljningen har nu genomförts
och avser perioden januari – april 2019.

Följsamheten till riktlinjer i biståndsbeslut inom Social- och
omsorgsförvaltningen är med något enstaka undantag god.

Behov av åtgärder för kvalitetsutveckling är

- ny rutin för dokumentation patientjournal HSL
- uppföljning av rutin för återkoppling vid förhandsbedömning
- genomförandeplaner inom Äldreomsorgsförvaltningen

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

1. Dokumentation i patientjournal HSL

Kontrollpunkten utgår då den inte kunnat genomföras på grund av sjukdom hos
kontrollansvarig.

 

2. Orosanmälan barn inom SOF

Antal inkomna anmälningar under mätperioden uppgår till 202 st.

Av dessa gjordes förhandsbedömning 97% inom 14 dagar och 3 % (6 st) efter 14
dagar. Skyddsbedömning gjordes i samtliga ärenden.

Resultatet är en förbättring jämfört med förra mätningen (89%).

Granskningen har genomförts av utvecklingsledare för Barn och unga.
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3. Genomförandeplaner inom SOF

Tio ärenden har granskats av utvecklingsstrateg efter slumpmässigt urval av
LSS-insatser, fem daglig verksamhet och fem boende med särskild service.
Granskningen har genomförts utifrån nio kontrollpunkter för att säkerställa
kvalitén på innehållet.

Ett ärende inom daglig verksamhet är ett bortfall på grund av byte av arbetsställe
vid tidpunkt för granskning. Övriga nio hade aktuella genomförandeplaner.

Av 81 kontrollpunkter var 65 uppfyllda vilket ger drygt 80 procents uppfyllelse.

Av de 16 punkter som inte var uppfyllda handlade 14 om uppföljning av
insatserna eller planen.

En möjlig orsak kan vara att sådan rubrik saknades i sex av nio ärenden.

Resultatet kan inte anses helt godkänt. Dock har det skett en förbättring jämfört
med föregående granskning. En påtaglig sådan är att kvalitén på innehållet samt
utformning av genomförandeplanerna har blivit klart förbättrade.

4. Genomförandeplaner inom ÄOF

Social dokumentation har granskats i tio slumpvis utvalda ärenden inom
äldreomsorgen. Fem avser särskilt boende(SÄBO) och fem avser hemtjänst.

Granskningen har genomförts av utvecklingsstrateg.

Inom särskilt boende saknades genomförandeplan i ett fall samt var inaktuell i ett.

I övriga tre var samtliga nio kontrollpunkter uppfyllda.

Resultatuppfyllnad är trots bortfall samma som vid föregående mätning (84%).

Vid granskning av genomförandeplaner inom hemtjänsten framkom brister då
fyra av de fem granskade ärendena framkom att genomförandeplanen i
genomförandewebben var inaktuell, d v s inte uppdaterats utifrån nytt beslut.

I ett av de fem ärendena saknades genomförandeplan helt.

Åtgärder

En utökad granskning av de avdelningar där personerna med inaktuell och
saknad genomförandeplan inom SÄBO för kontroll av förekomst av
genomförandeplaner gjordes. Samtliga av de övriga boende på hade
genomförandeplaner. I några fall var dessa inte uppdaterade under längre tid och
i flertalet fall var planerna korrekt upprättade i verksamhetssystemet. Berörda
enhetschefer har informerats om bristerna.

Med anledning av de upptäckta bristerna i dokumentation inom hemtjänsten
genomfördes en utökad granskning av förekomsten av genomförandeplaner.

Av de beslut som fattats under våren valdes var tredje beslut/handläggare ut för
kontroll av förekomst av aktuella genomförandeplaner.

Av 158 beslut granskades 54. Granskningen visade på att det endast fanns
aktuella genomförandeplaner i 16 av dessa.
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Ny rutin för social dokumentation är framtagen under våren 2020. Under hösten
kommer ny rutin för social dokumentation att implementeras i verksamheterna
genom en planerad internutbildning under ledning av Åsa Mirheim. Fokus i
utbildningen kommer att ligga på vad som ska dokumenteras och varför, samt hur
dokumentationen ska göras i olika system.

5. --

6. Återkoppling vid orosanmälan från skolan och sjukvården

Andel återkopplade anmälningar 48% (14 av 29) vilket inte är godkänt och en klar
försämring jämfört med föregående mätning (86%).

Åtgärdsförslag att utbildningsledare ser över, uppdaterar och implementerar rutin
för aktualiseringar inom barn och unga.

7. Delegationsbeslut SoL

Av 11 granskade beslut fattade på delegation från nämnden hade arbetsutskottet
inget att anmärka. Resultat godkänt.

8. Lex Sarah

Inom tidsintervallet 6 månader innan uppföljning 1 har två lex Sarahutredningar
genomförts. Ingen av dessa resulterade i att något missförhållande eller risk för
konstaterats.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2020

Katarina Haddon / Titti Kendall Lars Ask
Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)

Revisorerna (för kännedom)

FCH (FÅ)
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Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

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

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Rapporten godkänns.

2. 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 30 juni 2020:

SoL:

Äldreomsorg - 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

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: - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda/verkställda beslut enligt SoL samt LSS per 30 juni 2020.

Katarina Haddon / Titti Kendall Lena Lundin
Förvaltningschef Enhetschef

Beslut till:
Kf (FK), Revisorerna (FK), Berörd handläggare (FK)



Per 2020-06-30 – Äldreomsorg, Funktionsstöd, IFO

Gynnande beslut enligt SOL, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom
3 mån.

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Kvinna 1929 SÄBO 20200305
Ingen ledig lägenhet att erbjuda. Personen vistas på korttidsboende i väntan
på säbo. Utökning av säbo-platser pågår med nybygge.



Per 2020-06-30– Funktionsstöd

Gynnande beslut enligt LSS, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom 3
mån.

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Man 1993 Servicebostad 190617

Fullt i gruppen – saknar plats – Boende är beslutat och håller på att
iordningställas under våren. Daglig verksamhet pågår./ Fått plats,
inflytt 1 juli.

Kvinna 1990 Gruppbostad 190903

Fullt i gruppen. Boende är beslutat och håller på att iordningställas
under våren. / Fått plats, inflytt 1 juni. Har i väntan på det fått
ledsagarservice och korttidsvistelse utanför egna hemmet 10
dygn/mån.
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Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

Revidering av delegations- och verkställighetsordning

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer reviderad delegations- och verkställighetsordning
för vård- och omsorgsnämnden.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att besluta på
nämndens vägnar (6 kap 33 § KL). Genom sin delegations- och verkställighetsordning
överför vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som
får rätt att fatta självständiga beslut. Besluten ska redovisas till vård- och
omsorgsnämnden.

Inspektionen för vård och omsorg har genom ett klagomål uppmärksammat verksamheten
om avsaknad av formell beslutsfattare avseende situationer som kan vara föremål för jäv.

Under avsnitt B 9.31 och B 9.32 finns förslag på tillägg i delegationsordningen.

Vidare har uppdagats att beslutsfattare vid öppna insatser utan vårdnadshavares samtycke
för unga som fyllt 15 år saknas (SoL 3 kap. 6 a §). Förslag på text finns under B 3.25.

Ändringarna har gulmarkerats.

Beslutsunderlag
Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden

Katarina Haddon / Titti Kendall Lars Ask
Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:
FC(FK)
EC(FÅ)
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1. Om delegation i allmänhet
Vård- och omsorgsnämndenfår uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom sin delegations-
och verkställighetsordning överför Vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som
får rätt att fatta självständiga beslut.

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots
att yttranden normalt inte kan överklagas.

2. Delegation och verkställighet
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig
bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande
driften av verksamheten.

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Vård- och omsorgs- nämnden
och kan heller inte överklagas.

3. Undantag från delegation
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats.

- Ärenden som rör myndighetsutövningmot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, se 10 kap 4-5 §§ SoL.

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut,men kan
när som helst återta beslutanderätten.Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt.
Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, det vill säga det gäller inte.
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I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Vård- och omsorgsnämnden.

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Vård- och omsorgsnämndensnästkommande sammanträde Av anmälan ska följande framgå:

- beslutsfattare,

- beslutsdatum,

- hänvisning till den punkt i delegationsordningenbeslutet stöder sig på samt

- beslutets innehåll i korthet.

5. Vidaredelegation
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin
tur uppdra åt annan anställd i kommunen att besluta i ärendet. Det innebär att förvaltningschefen i sin tur får delegera beslutanderätten vidare.

Förvaltningschefens beslut att vidaredelegera ska anmälas till nämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till nämnden och till
förvaltningschefen som delegerat beslutanderätten.

Förvaltningschefens rätt att vidaredelegera ska framgå av delegations- och verkställighetsordningen.

6. Övergång av delegationsrätt
Om inget annat har angivits i delegationsordningenoch ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid förfall för
delegat, till närmast högre befattning.
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7. Förkortningar

A. Delegater:

AU Vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott

DSO Dataskyddsombud

EC Enhetschef

FCH Förvaltningschef/socialchef

GDPRS GDPR samordnare

Handl Handläggare

KC Kommunchef

KSO Kommunstyrelsens ordförande

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska

VONO Vård- och omsorgsnämndensordförande

VONOV Vård- och omsorgsnämndensvice ordförande

B. Lagar och förordningar
AFL Lag om allmän försäkring

AL Alkohollagen

BrB Brottsbalken

FB Föräldrabalk

FL Förvaltningslag

HSL Hälso- och sjukvårdslag

KL Kommunallag

LOU Lag om offentlig upphandling

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
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LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

OSL Offentlighets- och sekretesslag

PUL Personuppgiftslag

SFB Socialförsäkringsbalk

SoF Socialtjänstförordningen

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling

SoL Socialtjänstlagen

TF Tryckfrihetsförordningen

ÄB Ärvdabalken
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8. Allmänna ärenden

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

Organisation

Nämndens övergripande organisation av verksamheterna
FCH V

Signering

A.1 Tecknande av avtal för Vård- och omsorgsnämnden
FCH D

A.2 Tecknande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget
FCH V

Ombud

A.3 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra
nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag, samt mottagande av delgivningar till nämnden FCH D

Brådskande ärenden

A.4 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas VONO VONOV D KL 6 kap 39 §

Arkiv

A.5 Beslut om gallring av nämndens handlingar
FCH D

AL 10 §

A.6 Fastställande av dokumenthanteringsplan FCH D AL 10, 16 §
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Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

Överklagan och omprövning av delegationsbeslut

A.7 Yttrande över överklagat delegationsbeslut
Aktuell delegat D

A.8 Omprövning av delegationsbeslut
Aktuell delegat D

Representation och uppvaktningar Kommunens
Personalhandbok

A.9 500 - 4 000 kr
FCH V

4 001 - 8 000 kr
KC V

8 001 – 15.000 kr
KSO D

Ekonomi

A.10 Tilldelning av attesträtt
FCH D

A.11 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift
FCH D

9 kap 4 § SoL

A.12 Ansökan om externa medel (inklusive EU-medel) för projekt- och
utvecklingsarbete med mera FCH V

A. 13 Fördelning av tilldelade investeringsmedel FCH V

Övrigt



11

A.14 Fastställande av nämndgemensamma administrativa rutiner, instruktioner och
processer FCH V

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

A.15 Fastställande av rutiner, instruktioner och processer inom respektive
verksamhetsområde FCH / MAS V

A.16 Utse PuL-ansvarig
FCH D

§ 37 PuL

A.17 Utse Medicinskt ansvarig sjuksköterska
FCH D

11 ap 4 § HSL
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9. Beslut enl. SoL, LVU och LVM som endast kan fattas av utskott eller nämnd eller i brådskande fall av ordföranden
eller annan ledamot i utskott

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Kommentar

B.1 Beslut som endast kan fattas av utskott eller nämnd 10 kap 4 §
SoL

Om nämndens beslut inte kan avvaktas
får ordförande eller annan ledamot i

vissa fall fatta beslut

1.1 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av dennes föräldrar eller vårdnadshavare

AU 6 kap 6 § SoL
.

Ett beslut om att bereda en underårig
vård i ett visst familjehem är att betrakta
som ett medgivande enligt 6 kap 6 §
SoL. Utredning av familjehemmet ska
alltid ske

1.2 Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs AU 6 kap 8 § SoL Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad ska
överväga om vård enligt SoL fort-
farande behövs.

1.3 Medgivande att ta emot ett barn för adoption AU 6 kap 12 §§ SoL

1.4 Återkallelse av medgivande att ta emot ett barn för adoption AU 6 kap 13 § SoL

1.5 Pröva om samtycke skall ges till fortsatt adoptionsförfarande
- Vid samtycke

- Vid ej samtycke

Handl

AU

6 kap 14 § SoL

1.7 Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL AU 9 kap 3 § SoL

1.8 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVU AU 4 § LVU

1.9 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år

I avvaktan på nämndens beslut

AU

VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU

6 § 1 och 2 st LVU

1.10 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden AU 11 § 1 st LVU
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1:11 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden. AU 11 § 2 st LVU

1.12 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs AU 13 § 1 och 2 st LVU

1:13 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra AU 13 § 1 och 3 st LVU

Beslut om hur umgänge med den unge ska regleras när överenskommelse
med förälder/ vårdnadshavare inte kan nås (umgängesbegränsning)

VON
14 § 2 st 1 LVU

1.14

I avvaktan på nämndens beslut
VONO, VONOV,
ledamot och ers.

i AU

Beslutet får endast tas i samband
med omhändertagande och gäller
fram till nästkommande
sammanträde i nämnden

1.15 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren VON 14 § 2 st 2 LVU

i avvaktan på nämndens beslut
VONO, VONOV,
ledamot och ers.

i AU

Beslutet får endast tas i samband
med omhändertagande och gäller
fram till nästkommande
sammanträde i nämnden

1.16 Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om beslut enligt
14 § s st 1 och 2 fortfarande behövs AU 14 § 3 st LVU

1.17 Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra AU 21 § LVU

1.17 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller
behandling i öppna former AU 22 § LVU

Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad ska pröva
om insatsen fortfarande behövs.

1.18 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud AU 24 § LVU

1.19 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs AU 26 § 1 st LVU

1.20 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra AU 26 § 2 st LVU
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10.Vård enligt LVU

1.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

I avvaktan på nämndens beslut

AU

VONO, VONOV,
ledamot och ers.

i AU

27 § LVU

Beslutet ska underställas
förvaltningsrätten inom en vecka.

1.22 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning

I avvaktan på nämndens beslut

AU

VONO, VONOV,
ledamot och ers.

i AU

43 § p1 LVU

1.23 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVM AU 11 § LVM

1.24 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

I avvaktan på nämndens beslut

AU

VONO, VONOV,
ledamot och ers.

i AU

12 § LVM

B.2 Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Kommentar

2.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård FCH 8 § LVU Vidaredelegation

2.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enl 6 § LVU genast ska upphöra VONO, VONOV
samt ledamot och

ers. i AU
9 § 3 st LVU

2.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU

Handl /
socialjour 11 § 4 st LVU

2.4 Beslut om att ett flyttningsförbud ska upphöra
AU 26 § LVU

2.5 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra VONO, VONOV
samt ledamot och 30 § 2 st LVU
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11. Individ och familjeomsorg

ers. i AU

2.6 Vid beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud, beslut om hur den
unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare/föräldrar med umgängesrätt
reglerad genom dom eller avtal

AU 31 § LVU

2.7 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

Handl /
socialjour 32 § LVU

2.8 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

VONO, VONOV
samt ledamot i

AU,
förordnad

tjänsteman i
socialjour

43 § p 2 LVU

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Kommentar

B.3 Socialtjänstlagen – SoL med mera

3.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd

 Enligt riksnorm och riktlinjer Handl 4 kap 1 § SoL

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd Handl 4 kap 1, 4 §§ SoL

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

 Över riksnorm och riktlinjer

Handl

EC
4 kap 1, 5 §§ SoL

3.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel EC 4 kap 1 § SoL

3.3 Beslut om bistånd till hyresskuld 4 kap 1, 2 §§ SoL

 upp till 2 månaders hyra EC
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 över 2 månaders hyra AU

3.4 Beslut om bistånd till övriga skulder 4 kap 1, 2 §§ SoL

 upp till 10 % av basbeloppet EC

 över 10 % av basbeloppet AU

3.5 Beslut om bistånd till tandvårdskostnad 4 kap 1, 2 §§ SoL

 upp till 25 % av basbeloppet EC

 över 25 % av basbeloppet AU

3.6 Beslut om bistånd till kommunkontrakt (hyreskontrakt i andra hand)

 avseende personer som genomgår behandling via Oxelösunds
Behandlingscentrum

 övriga personer

EC
AU

4 kap 1 § SoL

3.7 Beslut om social förtur till bostad EC 4 kap 2 § SoL

3.8 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfall

 upp till 50 % av basbeloppet

 över 50 % av basbeloppet

Handl
AU

4 kap 1 § SoL Avslag på biståndet ges med hän-
visning till 4.1 SoL. Kostnaderna kan
återkrävas om beslutet villkorats med
återbetalningsskyldighet enligt 9 kap.
2 § SoL

3.9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL Handl 9 kap 1 § SoL

3.10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL Handl 9 kap 2 § SoL
Återkrav får endast ske om biståndet
getts under villkor om återbetalning.

3.11 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av stadigvarande vård
(placering/omplacering) i familjehem eller hem för vård eller boende - HVB AU 6 kap 1 §1 och 2

SoL
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3.12 Beslut om bistånd i form av placering av barn i jourhem eller nätverkshem för
tillfällig vård och fostran

EC/
socialjour

6 kap 1 § SoL
Inte varaktig vård, högst två månader
efter avslutad utredning enl 11 kap
1 § SoL.

3.13 Beslut om bistånd åt barn och ungdomar i form av vård (placering) i
kommunens egna boenden eller i de som kommunen har avtal med EC 6 kap 1 § 3 SoL

Stödboende för barn och unga i
åldern 16 – 20 år.

3.14 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband med placering,
omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende 4 kap 1 § SoL

- enligt riktlinjer EC

- i avvaktan på studiebidrag EC

- utöver riktlinje AU

3.15 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för
vård eller boende, i familjehem eller korttidsvistelse

4 kap 1 § SoL Observera lagen om offentlig upphand-
ling, men också kravet på individuell

bedömning i biståndsärenden

- i kommunens regi EC

- beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU

3.16 Beslut om tillfällig placering i skyddat boende EC/
socialjour

4 kap 1 § SoL
Inte varaktig vård, högst fyra månader

3.17 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) Uppdraget ska regleras genom avtal
med familjehemmet. Se aktuellt cirkulär
från SKL

- grundkostnad enligt rekommendation av SKL Handl

- tilläggskostnad enligt rekommendation av SKL EC

- ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt förhöjt arvode AU

3.18 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende
eller i familjehem Handl 4 kap 1 § SoL
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3.19 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare AU Observera lagen om offentlig
upphandling

3.20 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj FCH 4 kap 1 § SoL Vidaredelegation

3.21 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Handl 4 kap 1 § SoL

3.22 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj Handl

3.23 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj EC Jfr B 3.17

3.24 Beslut om familjestöd Handl 4 kap 1 § SoL

3.25 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i kommunens regi
- utan vårdnadshavares samtycke till den som fyllt 15 år

Handl
AU

4 kap 1 § SoL
3 kap 6a §

3.26 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat
hem än det egna EC 8 kap 1 § 2 st SoL 6

kap 2 § SoF

Se SKL:s cirkulär

3.27 Beslut om avgift från personer över 18 år och som bereds plats för missbruks-
vård vid HVB-hem eller i familjehem eller vid LVM-hem Handl 8 kap 1 § 1 st SoL

6 kap 1 § SoF

Avgiften får uppgå till högst 80 kr
per dag. Gäller även vid LVM

3.28 Beslut om framställning till FK om ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är placerade utom hemmet Handl

4 § 3 st och 7 § Lag
om allmänt
barnbidrag

3.29 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära folkpension och
barntillägg Handl Kungörelse

(1962:393)

3.30 Underrättelse till FK om att barn med underhållsstöd placerats i
familjehem eller HVB-hem respektive återflyttat till boförälder Handl Förordning

(1996:1036) 2 §

3.31 Beslut om anmälan till FK att nämnden ska uppbära del av sjukpenning för den
som bereds plats för missbruksvård vid HVB hem eller familjehem enligt SoL Handl 3 kap 15 § AFL

3.32 Beslut om att underrätta FK att nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL
som ersättning för bistånd som utgivits som förskott på förmån Handl 17 kap 1 § AFL

9 kap 2 § SoL
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3.33 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 §, 9 kap 1,2 §§ SoL FCH 9 kap 4 § SoL Jfr A.13 och B 7.12

3.34 Beslut om att inleda utredning (vuxna) Handl/
socialjour

11 kap 1 § SoL

3.35 Beslut om att utredning inte ska inledas (barn och vuxna) EC 11 kap 1 § SoL

3.36 Beslut om att inleda utredning (barn) Handl/
socialjour

11 kap 1 § SoL
VON:s ansvar vid barnutredningar

se 11 kap 2 § SoL

3.37 Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd (barn och vuxna) EC 11 kap 1 § SoL

3.38 Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn AU 11 kap 2 § SoL

3.39 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun AU 2a kap 10 § SoL Avser även ärenden enligt LVU och
LVM

3.40 Beslut i fråga om mottagande av ärende från nämnd i annan kommun AU 2a kap 10 § SoL

3.41 Beslut om ansökan hos IVO om överflyttning av ärende AU 2a kap 11 § SoL

3.42 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare AU 6 kap 11 § SoL

3.43 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare EC 5 kap 3 § SoF

3.44 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av god man/förvaltare inte
längre finns EC 5 kap 3 § SoF

3.45 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs egendom EC 5 kap 3 § SoF

Avser all slags egendom och
inkomster inkl pension

3.46 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig Handl 5 kap 2 § SoF

3.47 Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt bidrag)

Handl
1 § 3, 17 och 18 §§
Lag 1994:137 om
mottagande av ..

Kontakt ska tas med Migrationsverket
innan ersättning betalas ut.
Försörjningsstöd enl SoL är ej aktuellt.
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3.48 Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande

EC

10 § Lag 1994:971
om ändring i lagen
om mottagande av
asylsökande m.fl.

3.49 Beslut om introduktionsersättning

Handl

1 § Lag 1992:1068
om introduktions-
ersättning för
flyktingar …

B.5 Vård av missbrukare enligt LVM Delegat Lagrum Kommentar

5.1 Beslut att inleda utredning om det kan finnas skäl för tvångsvård EC 7 § LVM Jfr. B 3.34

5.2 Beslut om att påbörjad utredning enl 7 § LVM övergår i en utredning enligt
11 kap 1 § SoL eller läggas ned EC 7 § LVM

5.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen
Handl /

socialjour
9 § LVM

Beslut om läkarundersökning ska
fattas om sådan inte är uppenbart
obehövlig

5.4 Beslut om att ansöka hos domstol om vård enligt LVM AU 11 § LVM

5.5 Beslut om att omedelbart omhändertagande genast ska upphöra FCH 18 b § LVM Vidaredelegation

5.6 Beslut om återtagande av ansökt vård enligt LVM FCH 20 § LVM Vidaredelegation

5.7 Beslut att ansöka hos domstol om förlängning av utredningstiden FCH 38 § LVM Vidaredelegation

5.8 Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till
läkarundersökning

EC /
Socialjour

45 § 1 LVM

5.9 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid vårdinstitution EC /
socialjour

45 § 2 LVM

B.6 Föräldrabalken - FB Delegat Lagrum Kommentar
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6.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse Handl 1 kap 4 § 1 st FB Se SOSFS 2011:2

6.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas EC 2 kap 1 § FB

6.3 Beslut om att påbörjad faderskapsutredning ska läggas ned VON 2 kap 7 § FB

6.4 Beslut om att återuppta nedlagd utredning EC 2 kap 1 § FB

6.5 Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med
barnets moder kan vara far till barnet EC 2 kap 9 § 1 st FB

Beslut att inte påbörja utredning eller att
lägga ned en påbörjad utredning ligger
på nämnden

6.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap VON 3 kap 5 § 2 st och
6 § 2 st FB

6.7 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge
Handl

6 kap 6 § 2 st,
14a § 2 st, 15a § 2

st FB

Se SKL cirkulär 1998:174

6.8 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge EC 6 kap 6 §, 14a §
2 st, 15 § FB

Beslutet kan ej överklagas

6.9 Beslut om vård och sociala insatser mot ena vårdnadshavarens samtycke AU 6 kap 13a § FB

6.10 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende och umgängesmål Handl 6 kap 19 § FB

6.11 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande
vårdnad, boende- eller umgänge Handl 6 kap 20 § 2 st FB

6.12 Beslut att utse utredare i vårdnad- boende- och umgängesärenden
samt adoptionsutredningar EC 6 kap 19 § 3 st FB

4 kap 14 § 1 st FB

6.13 Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre
månader Handl 7 kap 7 § 2 st FB

6.14 Anmälan till domstol om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
samt entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare VON 6 kap 10a § FB

6 kap 10 b,c FB
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12. Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård

6.15 Anmälan till domstol om behov av interimistiskt beslut om särskilt förordnad
vårdnadshavare i avvaktan på nämndens utredning VONO/VONOV 6 kap 9 § FB

Om barnet står utan vårdnads-
havare på grund av dödsfall

B.7 Socialtjänstlagen - SoL Delegat Lagrum Kommentar

7.1 Beslut om att inleda utredning Handl 11 kap 1 § SoL

7.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet

• i kommunens regi

• av annan utförare

Handl

AU
4 kap 1 § SoL

Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser
ges med stöd av HSL och är inte
överklagbara

7.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform alternativt hem för vård eller
boende 4 kap 1 § SoL

 i kommunens regi EC

 köp av plats hos annan vårdgivare AU

7.4 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård Handl 4 kap 1 § SoL

7.5 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet Handl 4 kap 1 § SoL

7.6 Beslut om ledsagning enligt riktlinjer Handl 4 kap 1 § SoL

7.7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj EC 4 kap 1 § SoL

7.8 Beslut om bistånd i form av sysselsättning för psykiskt funktionshindrade Handl 4 kap 1 § SoL

7.9 Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade Handl 4 kap 1 § SoL
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7.10 Beslut om avgiftsbeslut Handl 8 kap 2 § SoL

7.11 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende Handl 8 kap 2 § SoL

7.12 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från debiterad avgift inom äldre- och
funktionshinderområdet FCH 4 kap 2 § SoL

Jfr A.13 och B 3:33

7.13 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare Handl 5 kap 3 § SoF

7.14 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av förvaltare inte längre
finns Handl 5 kap 3 § SoF

B.7 Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS Delegat Lagrum Kommentar

7.15 Beslut om personkretstillhörighet

EC
1 § LSS

7.16 Beslut om biträde av personlig assistent
 högst 20 tim/vecka
 över 20 tim/vecka

EC
FCH

9 § 2 LSS
Vidaredelegation

7.17 Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov EC 9 § 2 LSS

7.18 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent EC 9 § 2 LSS

7.19 Beslut om ledsagarservice 9 § 3 LSS

 högst 10 tim/v Handl

 över 10 tim/v EC
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 vid resor över 25 tim/v AU

7.20 Beslut om biträde av kontaktperson FCH 9 § 4 LSS Vidaredelegation

7.21 Beslut om avlösarservice i hemmet Handl 9 § 5 LSS

7.22 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 § 6 LSS

 i kommunens regi Handl

 beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU

7.23 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet
 i kommunens regi
 beslut om köp av plats av annan vårdgivare

Handl
AU

9 § 7 LSS

7.24 Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar AU 9 § 8 LSS

7.25 Beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 § 8 LSS

 i kommunens regi EC

 beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU

7.26 Beslut om bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 LSS

 i kommunens regi EC

 beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU

7.27 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig 9 § 10 LSS

Personkrets 1 och 2

 i kommunens regi Handl

 beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU
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7.28 Beslut om upprättande av individuell plan Handl 10 § LSS

7.29 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är
berättigad till insatsen EC 11 § LSS

7.30 Beslut om återbetalningsskyldighet EC 12 § LSS

7.31 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i
kommunen AU 16 § 2 st LSS

7.32 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och
besluta om insatser enligt LSS EC 16 § 3 st LSS

7.33 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett
annat hem än det egna EC

20 § LSS, 5 §
LSS förordningen

6 kap 2 s SoF

Kan ej överklagas Jfr B 3.26

7.34 Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till FK
Handl 51 kap 1 § SFB

Under förutsättning att det gäller
ansökan om personlig assistent enligt
9 § 2 LSS

7.35 Godkännande av familjehem AU 6 kap 6 § SoL

7.36 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) EC Se SKL:s cirkulär

7.37 Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS kan vara i behov
av förmyndare, förvaltare eller god man Handl

15 § 6 p LSS

7.38 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte
längre behövs Handl 15 § 6 p LSS

7.39 Anmälan till IVO av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig
verksamhet AU

11 § LSS-
förordningen
(1993:1090)

B.7 Patientsäkerhetslagen Delegat Lagrum Kommentar
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13. Offentlighets- och sekretesslag (ang överklagande, yttrande med mera se avsnitt 10)
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta.

14. Alkohollagen

7.40 Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller sjukdom i samband med
vård, behandling eller undersökning MAS

3 kap 5 §
Patientsäkerhets-lagen
(2010:659)

Vårdgivaren ansvarar för att Lex
Maria-anmälningar görs.

7.41 Beslut om anmälan till IVO av anledning att befara att en person som har
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam
eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.

MAS
3 kap 7 §
Patientsäkerhets-lagen
(2010:659)

B.8 Offentlighets- och sekretesslag - OSL Delegat Lagrum Kommentar

8.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild
eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

FCH 2 kap 14 § TF,
OSL kap 15 - 43

Vidaredelegation

8.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte FCH 12 kap 6 § SoL

Vidaredelegation

B.9 Alkohollagen -AL Delegat Lagrum Kommentar

9.1 Beslut i ärenden rörande stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet och
slutna sällskap AU

8 kap 2, 4, 7 §§
AL

9.2 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo att få fortsätta rörelsen EC 9 kap 12 § AL
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9.3 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten

 Bifall

 Avslag

EC

AU

8 kap 2, 6.2 §§
AL

9.4 Beslut om stadigvarande tillstånd till arrangerande av provsmakning
AU

8 kap 2, 6, 7 §§
AL

9.5 Beslut om tillstånd till arrangerande av provsmakning för enstaka tidsperiod
EC

8 kap 2, 6, 7 §§
AL

9.6 Beslut om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap EC 8 kap 2 § AL

9.7 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att även omfatta uteservering EC 8 kap 2 § AL Ändringar

9.8 Beslut om ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta, tid eller
dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam serveringsyta. AU

8 kap 2, 4, 14,
19 §§ AL

9.9 Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta,
tid eller dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam
serveringsyta.

EC
8 kap 2, 4, 14,

19 §§ AL

9.10 Godkännande av anmälan av förändringar i verksamheten (ändrad inriktning,
byte av bolagsman med mera) EC

8 kap 12 § AL
9 kap 11 § AL

9.11 Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe
EC

8 kap 14 § AL
9 kap 11 § AL

9.12 Beslut om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag med stadigvarande
tillstånd EC 8 kap 4 § AL

Godkännande

9.13 Beslut om villkor i samband med gynnande beslut om serveringstillstånd följer
ovanstående beslutsnivå

Villkor

9.14 Beslut om att meddela undantag från skyldighet att avlägga kunskapsprov EC 8 kap 12 § AL Kunskapsprov

9.15 Beslut om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov EC 8 kap 12 § AL



28

9.16 Beslut om erinran EC 9 kap 17 § AL Sanktioner

9.17 Beslut om varning
AU 9 kap 17,19 §§

AL

9.18 Beslut om återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd VON 9 kap 18.2 § AL

9.19 Beslut om återkallelse av gemensam serveringsyta AU 9 kap 18.1 § AL

9.20 Beslut om återkallelse av tillstånd när verksamheten upphör EC 9 kap 18.1 § AL

9.21 Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd AU 9 kap 18 § AL

9.22 Beslut om omedelbar återkallelse av serveringstillstånd VONO 9 kap 18.2, 3 § AL

9.23 Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl AU 9 kap 19 § AL

9.24 Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller
servering av folköl AU 9 kap 19 § AL

9.25 Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst
tillfälle

AU 3 kap 10 § AL

9.26 Beslut om att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn EC 9 kap 9 § AL

9.28 Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller Lag om tobak… EC AL, Lag om tobak

B.9 Övrigt Delegat Lagrum Kommentar

9.29 Beslut om avskrivning av tillsynsärende EC

9.30 Yttrande till Lotteriinspektionen EC Lotterilagen

9.31 Beslut om det föreligger jävsförhållande hos förtroendevald VONO 16 – 18 §§ FL
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15. Överklagande, yttranden och anmälningar med mera till domstol, åklagare och andra myndigheter

9.32 Beslut om det föreligger jävsförhållande hos kommunanställd
FCH

28 – 31 §§ KL Beslutet i jävsfrågan kan endast
överklagas i samband med
överklagande av beslutet i ärendet

B.10 Överklagande, yttrande och anmälningar med mera Delegat Lagrum Kommentar

10.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol FCH 10 kap 2 § SoL

10.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan i domstol FCH 10 kap 2 § SoL

10.3 Överklagande och yrkande om inhibition samt yttrande när förvaltnings- eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut enligt SoL, LSS, LVU eller LVM

VONO, VONOV,
ledamot och ers.

i AU

10 kap 4 § SoL
27 §LSS

6 kap 39 § KL

Beslutet fattat av nämnd eller utskott
och nämnds-/utskottssammanträdet
inte kan avvaktas.

10.4 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltnings- och
kammarrätt i ärenden enligt SoL och LSS och som fattats på delegation FCH

10 kap 1-2 §§ SoL
27 § LSS

7 kap 5, 6 §§ KL

Vidaredelegation
Beslutet ska anmälas till
arbetsutskottet

10.5 Omprövning av beslut där beslutet fattats av delegat Delegaten i
ursprungs-

beslutet
38, 39 §§ FL

10.6 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande
som kommit in för sent

Delegaten i
ursprungs-

beslutet
45 § FL

10.7 Avvisande av ombud
AU 14 § FL

10.8 Yttrande till allmän domstol i brottmål
EC 31 kap 1 § 1 st BrB

10.9 Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård EC 31 kap 2 § 1 st BrB
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10.10 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning EC 46 § LVM

10.11 Yttrande till åklagarmyndigheten EC 11 § LUL

10.12 Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande den
som är under 15 år EC 31, 33 §§ LUL

10.13 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan EC 37 § LUL

10.14 Anmälan om behov av offentligt biträde Handl 3 § Lagen om
offentligt biträde

10.15 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande
över kostnadsräkning EC

3 § Lagen om
offentligt biträde

10.16 Yttrande enligt namnlagen EC 45, 46 §§

10.17 Yttrande i körkortsärende
Handl

3 kap 8 §, 5 kap 2 §
körkorts-

förordningen

10.18 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares
medgivande EC 3 § 2 st

passförordningen

10.19 Yttrande beträffande äktenskapsdispens Handl 1 kap 1 § ÄB

10.21 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som
har fyllt 16 år Handl 11 kap 16 § 2 st FB

10.22 Yttranden angående värdeautomatspel Handl 44 § lotterilagen

10.23 Yttranden till lotteriinspektionen angående anordnande av automatspel
Handl

3 § Lag om
anordnande av visst

automatspel

10.24 Upplysningar i vapenärenden
EC

Uppgifter får endast lämnas ut om den
enskilde lämnat samtycke (JO 1983/84
s. 188 f.)
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10.25 Avge yttrande angående antagande av hemvärnsmän EC 5 § Hemvärns-
förordningen

10.26 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare EC / MAS 6 kap 9 §
smittskyddslagen

Kontakt med medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) ska tas i alla lägen

10.27 Dödsboanmälan Handl 20 kap 8 a § ÄB
Folkbokföringsmyndighet ska under-
rättas om vem som är delegat

10.28 Beslut om provisorisk dödsboförvaltning Handl 18 kap 2 § ÄB Bosättningskommun ansvarig

10.29 Beslut att anordna begravning
EC 5 kap 2 §

begravningslagen

Kommunen har rätt till ersättning för
kostnaderna av dödsboet

10.30 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighets-
utövning som förorsakats av personal EC

3 kap 2 §
skadeståndslagen

Gäller belopp om högst 1 000 skr

10.31 Yttrande till tillsynsmyndighet, (IVO, JO, JK) FCH 13 kap 2 § SoL
7 kap 5, 6 §§ KL

Vidaredelegation
Beslutet ska anmälas till arbetsutskottet

10.32 Anmälan till IVO om missförhållanden i kommunens egen verksamhet
FCH

14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

7 kap 5,6 §§ KL

Vidaredelegation
Beslutet ska anmälas till arbetsutskottet

10.33 Anmälan till IVO om missförhållanden i enskild verksamhet

AU 13 kap 5 § SoL

10.34 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter med mera)

AU 12 kap 10 § SoL

Vid brådskande ärenden
enhetschef
Beslutet ska anmälas till
arbetsutskottet

10.35 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre
brott EC 12 kap 10 § SoL

Avser misstanke om brott enligt BrB 3,
4 och 6 kap samt misstanke om brott
för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse två år

10.36 Yttrande till Patientnämnden FCH SoL, HSL, LSS Vidaredelegation
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16 .Tobakslagen

17 Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst

B.11 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Delegat Lagrum Kommentar

11.1 Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror AU 5 kap 1 §

11.2 Beslut om varning AU 7 kap 11 §

11.3 Beslut om vite AU 7 kap 9 §

11.4 Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el. påfyllningsbehållare AU 7 kap 13 §

11.5 Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror AU 7 kap 10 §

B.12 Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst Delegat Lagrum Kommentar

12.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar
Handl

7, 9 §§
Lag om färdtjänst

12.2 Beslut om färdtjänstavgifter enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige
Handl

10, 11 §§
Lag om färdtjänst

12.3 Beslut om att återkalla tillstånd för färdtjänst om förutsättningar för tillstånd inte
längre finns Handl

12 §
Lag om färdtjänst

12.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Handl

5, 7 §§ Lag om
riksfärdtjänst

12.5 Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa enligt förordning som fastställts av
regeringen Handl

8 § Lag om
riksfärdtjänst

12.6 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst om förutsättningar för tillstånd
inte längre finns Handl

9 § Lag om
riksfärdtjänst

12.7 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltnings- och EC 16 §
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C. GDPR

kammarrätt rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats
av handläggare

Lag om färdtjänst

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller
kommentar

G. 1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13
och 14 Dataskyddsförordningen

FCH GDPRS
D

GDPR artikel 12 punkt 5

G. 2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13
och 14 Dataskyddsförordningen FCH D

GDPR artikel 12 punkt 5

G. 3 Besvara begäran om registerutdrag
GDPRS V

GDPR artikel 15

G. 4 Beslut om rätt till radering enligt Dataskyddsförordningen
GDPRS D

GDPR artikel 17

G. 5 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen
GDPRS D

GDPR artikel 18

G. 6 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen
GDPRS

FCH
V

GDPR artikel 20

G. 7 Beslut om rätten till att göra invändningar
GDPRS

FCH
D

DGPR artikel 21

G. 8 Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal
FCH

EC
V

GDPR artikel 28 p 3

G. 9 Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten
GDPRS DSO V GDPS artikel 33
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Sammanfattning
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2020-07-14 Protokollsutdrag beslut



 

BALANSLISTA VON  1 (3)

Datum   

2020-08-26 

 

  

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Kö till särskilt boende Titti Kendall  Muntlig redovisning MI Varje nämnd 

Ekonomisk uppföljning Pål Näslund 2015-11-27 Uppföljning varje månad muntlig föredragning  
 
Uppföljning för beslut per mars, april och 
oktober 

MI 
 
B 

Varje nämnd 
 
April, Maj och 
november 

Hemtjänsten Titti Kendall 2013-08-26 Muntlig redovisning  

 

MI April, augusti 
och december 

Redovisning åtgärder/orsaker 
sjukskrivningstal 

Titti och 
Katarina 

2017-08-30  MI April, augusti 
och december 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 Ingela 
Mindemark 

2020-02-26 Muntlig information MI April, augusti 
och september 
2020 

Välfärdsteknik Titti Kendall 2017-05-30 
2019-03-26 

Plan för fortsatt införande - återrapport MI April, augusti 
och december 
2020 

Uppdrag om besparingar utifrån 
verksamhetsplan 2020-2022 

Titti och 
Katarina 

2019-02-27 Uppdrag att  

 besparingarna ska generera en budget i 
balans 

 återrapport på besparingar sker vid tre 
tillfällen under året, april, september och 
november 

 återrapportera om besparingarna riskerar 
verksamhetens säkerhet

B Maj, september 
och november 
2020 

  2019-04-23 .  
 Förvaltningschefen för SOF får i uppdrag 

att utreda konsekvenserna att öppna ett 
HVB hem för ungdomar i egen regi.

 

B 

 

Q4 2020 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
 



  2 (3) 
Datum

2020-08-26  

 
Socialtjänst och skola i samverkan Katarina 

Haddon 
2019-11-26 Uppdrag att  

 
 I första hand undersöka om extern 

finansiering för 2 skolstödsresurser  
i projektform under nämndens regi 
och i andra hand 1 skolstödsresurs.  

 I andra hand ansöka om utökad budgetram 
för nämnden för 2 skolstödsresurser och i 
andra hand för 1 skolstödsresurs 

B 

 

 

Q 4 2020 

Kompetensförsörjningsplan    Muntlig information MI Q1 2021 

Uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Samhalls uppdrag 

Titti/Linn 2020-02-16  MI 
B 

Maj 2020 
Q4 2020 

Uppföljning av genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden 

Titti/Katarina 2019-08-28  Uppföljning av genomlysningen utifrån av 
förvaltningen utvalda nyckeltal. 

 Uppföljning ska ske i nämnden i maj och 
november 2020.

B Maj och 
november 2020 

Utredning om möjligheten att införa utbildade 
vårdbiträden inom äldreomsorgen i  

 2017-03-27 

 

2019-06-03 

2018-12-19 återremiss för att utreda de 
ekonomiska förutsättningarna och 
konsekvenserna av utredningen. 

Ärendet återremitteras med följande 
uppdrag: 
 
 Förvaltningschefen får i uppdrag att 

kartlägga hur många som kommer 
slutföra sin vårdutbildning i Nyköping och 
Oxelösund de närmaste åren . 

 Kartlägga hur många förvaltningen har 
behov att rekrytera till ordinarie 
verksamhet inklusive nya särskilda 
boendet de närmaste åren. 

 Kartlägga hur stor efterfrågan är av 
nyrekrytering till äldreomsorgen i 
Nyköping de kommande åren.

B Q4 2020 



  3 (3) 
Datum

2020-08-26  

 
  
 Kartlägga och kostnadsberäkna om 

förvaltningen kan fylla behovet av 
undersköterskor och utbildade 
vårdbiträden enbart genom nyrekrytering. 
 

 Kartlägga och kostnadsberäkna om 
förvaltningen kan nyrekryterar hälften av 
personalbehovet till nytt särskilt boende 
samt internutbilda hälften.

VON.2018.62 
Utredningsuppdrag gällande dagverksamhet 

Titti Kendall 2019-06-03 Uppdrag att först återkomma med förslag på 
ändrade riktlinjer för biståndsbeslut. När 
nämnden tydligt får klart vilka som har rätt 
enligt biståndsbeslut till insatsen dagverk-
samhet så vill nämnden återaktualisera 
ärendet. 

B Q4 2020 

 



���������	��
������
�������

����������������������� �!�!�



����������	�
�������� ������������������������ �!���"#�$������ �#"�!��������%�� �� &!���'(�)�#�"% �$"�����("%����� �%�*���� �� +$�������������������� �� ,�%"�����%���������� �� -%.�#����"�%�� �� /�����%"�����"��$"���%0��#��)"���%�� �� +$�����)"���%�0�"�#"�������


	Föredragningslista
	5. Konsekvensbeskrivning 2021-2023
	6. Uppföljning intern kontrollplan 2020
	7. Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
	8. Revidering av delegations- och verkställighetsordning
	9. Delegationsbeslut
	10. Balanslista och årshjul

