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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2021-08-25  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 16.15
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Emil Carlsson (V)  
 Katarina Berg (M)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Christina Johansson (S)  
 Ann Svensson (S)  
 Anders Lundgren (M)  
 Birgitta Skårberg (KD)  
 Per Krusell (SD)  
   
Ej tjänstgörande ersättare Markus Lejonstad   (M)
  
  
  
  
  
   
  
   
  
Övriga deltagare Jana Hilding Sekreterare 
 Kristina Tercero Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef        
 Ingela Mindmark MAS                             §34
 Pål Näslund Verksamhetsekonom   §34
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Jana Hilding

Paragrafer 34  -37  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Linus Fogel

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Katarina Berg

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-08-25  

Datum för 
anslagsuppsättande 2021-09-06 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-09-28 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Jana Hilding 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-08-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
§34        Dnr VON.2021.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Ordförande informerar om att planerade besök ligger kvar i planeringen, och 
ändras anpassat till föreskrifterna om säkerhet. 
 
Katarina Haddon, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, och Kristina 
Tercero, förvaltningschef äldreomsorgsförvaltningen, informerar om 
 
 Corona inom verksamheterna.   
 Verksamheterna under sommaren. 
 Uppföljning av verksamhets- och handlingsplaner.   
 Kö till särskilt boende   
 Omsorgslyftet.  
 Lägesbild inom hemtjänsten. 
 Carolina Larsson börjar som ny medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
 
 
Ingela Mindemark, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om 
patientsäkerhet. 
 
 
Pål Näslund, verksamhetsekonom, informerar om ekonomisk uppföljning. 
 
 
Annette Henriksson, HR strateg, och Carolina Ericson, HR hälsostrateg, informerar 
om sjukskrivningstal inom verksamheterna. 
 
 
______ 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 4 (7)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-08-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
§35        Dnr VON.2019.59               
 
 
Uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-hem för ungdomar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
 1. Ärendet återremitteras. 
 
 2. Förvaltningschefen får i uppdrag att: 
 

 Tydligt redovisa om finansieringen innebär ramutökning eller om den 
ryms inom ram. 

 Tydligt titta på och redovisa hur underlaget ser ut idag och går framåt.  
 Redovisa en tidsmässig plan för gemomförande för att minimera glappet 

där det kan uppstår dubbla kostnader. 
 Redovisa en plan på hur förvaltningen agerar om det finns tomplatser. 

  
 

 
 
Sammanfattning 
 
Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden 
att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett HVB för unga på hemmaplan. 
En utredning genomfördes som presenterades på majnämnden. Ärendet åter-
remitteras för att utreda den långsiktiga finansieringen samt utreda de långsiktiga 
ekonomiska och individuella effekterna av införandet av ett HVB för unga i 
Oxelösunds kommun. 
 
Kostnaden för att driva ett HVB på hemmaplan med fyra behandlingsplatser, och med 
fem till sex personal, uppskattades initialt till ca 5,8 mkr/år. Vid en genomgång av de 
specifika posterna i uträkningen kunde konstateras att personalkostnaderna inte 
skulle bli så höga som först beräknats. Ny kostnadsberäkning för ett HVB för unga är 
3,580 mkr/år. 
 
Positiva effekter som förväntas med att bedriva vård på hemmaplan för unga är en 
högre kvalité på vårdinnehåll och bättre resultat med ökad kontroll av uppföljning. Det 
blir lättare att hålla ihop vårdkedjan fram till ungdomen fyller 18 år och om det finns 
behov av fortsatt stöd finns även det på hemmaplan. Andra fördelar är närheten till 
skola och ungdomens sociala nätverk, samt vårdnadshavare och närstående som 
kan vara resurser i behandlingsarbetet. Erfarenheter från våra egna verksamheter 
och andra kommuner är att vård på hemmaplan är en mer kostnadseffektiv lösning, 
och även med bättre resultat för individen. Antalet vårddygn förväntas bli färre i vård 
på hemmaplan jämfört med extern placering, samt att närheten till hemmiljön anses 
vara en avgörande faktor för att ungdomen ska ha en chans till ett fungerande liv 
framledes. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-08-25  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2021-08-17. 
Utredning av HVB för unga på hemmaplan 2021-08-17. 
Granskning av socialnämndens arbete med placeringar i Helsingborg, juni 2016 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
 
Förslag 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningschefen får i 
uppdrag att: 

 Tydligt redovisa om finansieringen innebär ramutökning eller om den 
ryms inom ram. 

 Tydligt titta på och redovisa hur underlaget ser ut idag och går framåt.  
 Redovisa en tidsmässig plan för gemomförnde för att minimera glappet 

där det kan uppstår dubbla kostnader. 
 Redovisa en plan på hur förvaltningen agerar om det finns tomplatser. 

 
Beslutsgång 

 
                            Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandens och finner att  
                       vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 
 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef SoF (för åtgärd) 
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§36        Dnr VON.2021.28               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)  
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Rapporten godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om 
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild 
avgift, så kallad sanktionsavgift. 

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska 
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna. 

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 juni 2021: 

SoL: 

Äldreomsorg 7 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
  beslutsdatum. 

  3 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre  
  månader. 

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 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-08-17. 
Kvartal 2 2021 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
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§37        Dnr VON.2021.3               
 
 
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/ Maj-Juni Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ Maj-Juni Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare Maj-Juni Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Maj-Juni  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 
Förvaltningschef SoF 2021-06-08 Tillfälligt serveringstillstånd Rökeriet 
 2021-06-30 Tillfälligt serveringstillstånd Diggelookonsert 
 
 
______ 
 


