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Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
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Vård- och omsorgsnämnden

Förändringsbeskrivning 2022-2024

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

Förändringsbeskrivningar 2022 - 2024 fastställs och överlämnas till mål- och
budgetberedningen

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun har i år infört ett nytt steg i mål- och budgetprocessen. Istället för att
som tidigare år redovisa konsekvensbeskrivningar för respektive nämnd kommer man nu
att göra en förändringsbeskrivning där utgångspunkten är föreslagen tilldelad ram och
därifrån föreslås förändringar i verksamheten som innebär att nämnden håller en budget i
balans.

Social- och omsorgsförvaltningen har tilldelats preliminär ekonomisk ram om 127 871 tkr
för år 2022 och Äldreomsorgsförvaltningen har tilldelats preliminär ekonomisk ram om 183
895 tkr för år 2022.

Social- och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen redovisar separata
förändringsbeskrivningar enligt bilagor.

Beslutsunderlag
Social- och omsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning
Äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:
MBB
Förvaltningschefer
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Förändringsbeskrivning, Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen har tilldelats preliminär ekonomisk ram om 127 871 tkr för år 2022.

Gällande förändringsbeskrivningen avser social- och omsorgsförvaltningen fokusera på följande

områden under 2022–2024:

 Digitalisering

Social- och omsorgsförvaltningen erbjuder tillsammans med utbildningsförvaltningen stöd i

föräldraskap för medborgare inom kommunen, som har barn 3–12 år inom programmet Alla Barn i

Centrum ABC och Föräldraskap i Sverige (FÖS). Under rådande pandemin har dessa träffar blivit

inställda varpå ett arbete påbörjats att kunna erbjuda träffarna digitalt istället, med utgångspunkt

från Familjecentralen. Effektiviteten i att erbjuda stöd i föräldraskapet är dokumenterat i forskning

och en trygg och säker uppväxt är den viktigaste framgångsfaktorn för en välmående individ.

För att effektivisera den sociala dokumentationen inom social- och omsorgsförvaltningen har ett

arbete påbörjats med att utreda om taligenkänning skulle kunna användas för själva

dokumentationsarbetet då dokumentationen så att säga ”talas” in och på så vis blir till skrift.

Elektronisk ankomstanmälan kan effektivisera handläggarnas arbetstid då klienten som ska träffa

handläggare anmäler sig vid ankomst. Handläggaren behöver inte lägga tid på att avbryta sitt arbete

förrän klienten är på plats, och behöver heller inte ägna arbetstid till att sitta och vänta om en klient

uteblir från ett möte.

Digitalisera kommunikationen gällande faderskaps- och vårdnadsfrågor skapar en snabbare

handläggningstid samt högre kvalité på servicen gentemot medborgarna.

 Vård på hemmaplan

För att på ett bättre sätt erbjuda effektiv vård för unga som är i behov av placering kan ett HVB för
unga etableras på hemmaplan. En positiv konsekvens med att bedriva vård på hemmaplan för unga
är en förhoppningsvis högre kvalité på vården då kontrollen av verksamheten är mycket enklare då
kommunen bedriver den i egen regi. Det är också lättare att hålla ihop vårdkedjan då ungdomen
fyller 18 år och om behov av fortsatt vård föreligger. Även finns många fördelar med närheten till
hemkommunen där skola och sociala nätverk finns, samt vårdnadshavare och närstående.

Att fortsätta arbetet med att bygga upp en pool för kommunala familjehem skapar effektivitet då

kommunen inte behöver nyttja konsulentstödda familjehem och kan på så vis bättre kontrollera att

den placerade ungdomen får sina behov tillgodosedda. Detta skapar bättre kvalité för ungdomen.

Social- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har påbörjat en satsning gällande

grundskolebarn och ungdomar vilken strävar mot att alla barn och unga i kommunen ska öka sin

närvaro i skolan. Närvaro i skolan ger i sin tur en större chans till slutbetyg i alla grundskoleämnen,

som på sikt är en av flera framgångsfaktorer gällande att bli en välmående och självförsörjande

individ.
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Under kommande åren avser man att uppföra två nya gruppbostäder inom LSS-verksamheten i

kommunen. Ur ett brukarperspektiv främjar vi valmöjligheten att bo kvar i Oxelösund när man blir

vuxen. En annan fördel är att bedriva verksamheten i egen regi är mer kostnadseffektivt än att köpa

externa platser.

 Nära vård

Inom området nära vård ska vill social- och omsorgsförvaltningen utöka samarbetet med regionen

inom flera områden.

Flera projekt har initierats av regionen inom området ”För barnens bästa i Sörmland”. Den

gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till en god fysisk och psykisk

hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. Genom att ta ett samlat grepp kan

vi på ett mer effektivt sätt arbeta.

Inom området suicidprevention behöver kommuner och region samverka för att arbeta så effektivt

som möjligt. Regionen håller på att ta fram en handlingsplan för suicidpreventionsarbetet som ska

gälla för hela Sörmland. Att arbeta suicidpreventivt är en folkhälsofrämjande insats då suicid har stor

negativ påverkan både på ett individuellt plan för drabbade och anhöriga, men även på en

samhällelig nivå gällande bortfall av arbetskraft samt kostnader för vård.

I samverkan mellan samtliga kommuner i länet samt regionen arbetar man för att effektivisera

utskrivningsprocesser som är gynnsamma för brukarna.

Det pågår en översyn inom länet ifall ett länsövergripande verksamhetssystem skulle kunna införas i

alla nio kommunerna inom vård- och omsorgsområdet, samt individ- och familjeomsorg och

eventuellt arbetsmarknad. Syftet är att på ett enklare sätt kunna synka med varandra och regionen.



Förändringsbeskrivning äldreomsorgsförvaltningen

Introduktion

Äldreomsorgsförvaltningen har tilldelats preliminär ekonomisk ram om 183 895 tkr för år 2022. Denna

ram bedöms inte vara tillräcklig utifrån tillkommande kostnader för drift av 22 nya platser i särskilt

boende för äldre.

De ramar förvaltningen tilldelats täcker den verksamhet som bedrivs nu och drift av ca drygt 8 platser till

i särskilt boende för äldre under 2022, förutsatt att kostnader för lokaler i det nya särskilda boendet inte

kostar mer än befintliga lokaler. En plats i särskilt boende kostar ca 850 tkr/år att driva.

Äldreomsorgsförvaltningen har fått medel tilldelade för tillkommande verksamhet motsvarande 8

platser.

Under 2021 planerar äldreomsorgsförvaltningen att minska antalet korttidsplatser från 21 st till 10 st.

Denna minskning kan medföra att det finns medel för ytterligare ca 10 platser i särskilt boende. Det är

dock en kortsiktig lösning och det är i dagsläget oklart om Vård- och omsorgsnämnden kan täcka de

behov av korttidsboende som finns med detta lägre antal platser framledes. Omjusteringen av

korttidsplatser bör därför utvärderas och följas upp efter en tid. Det medför således en stor osäkerhet

kring om det går att använda medel som tidigare använts till finansiering av korttidsplatser till att

finansiera tillkommande platser i särskilt boende. Även om det går att använda dessa medel på ovan

beskrivet sätt saknas fortfarande finansiering av drift av 3 tillkommande platser i särskilt boende.

Under hösten 2021 planerar äldreomsorgsförvaltningen att införa Time Care i hela förvaltningen. Detta

kan komma att innebära en merkostnad initialt. Äldreomsorgsförvaltningen bedömer att hela eller delar

av denna merkostnad kan hämtas hem inom de närmaste åren till följd av minskat beroende av vikarier

och minskad övertidsanvändning samt mer effektiv användning av resurstid.

Äldreomsorgsförvaltningen planerar åtgärder inom tre områden: Bemanning/planering, processer, samt

digitalisering. Nedan presenteras problembeskrivning per område samt vilka förändringar som planeras

och vilka effekter på ekonomi samt kvalitet dessa förändringar förväntas generera.

Problembeskrivning

Sedan flera år tillbaka har kommunens medarbetare även rätt att önska sysselsättningsgrad, tidigare två

gånger om året, från och med i år en gång om året. Detta är en del av heltidsresan i Oxelösunds

kommun. Idag ligger sysselsättningsgraden inom äldreomsorgen på i snitt 91%. Genom åren har dock

nya anställningsavtal skrivits i samband med varje ny önskad sysselsättningsgrad, istället för att det gjorts

en tillfällig utökning/minskning av tjänstgöringsgrad. Detta innebär att äldreomsorgsförvaltningen

egentligen inte har kontroll på hur tjänstgöringsgraderna har förändrats och kan därmed heller inte

redovisa hur mycket heltidsresan har kostat och fortfarande kostar förvaltningen. Det har heller inte vad

nuvarande förvaltningsledning vet gjorts någon uppföljning av hur kostnaderna påverkats till följd av att

medarbetarna ändrat sin sysselsättningsgrad och om budgeten påverkats något av detta. Det är därmed

oklart hur mycket av äldreomsorgsförvaltningens underskott som beror på beslut om medarbetares

möjlighet att önska tjänstgöringsgrad.



Äldreomsorgen är i dag ineffektiv till hög grad på grund av hur resurser i form av medarbetarnas

arbetstid används. Idag schemaläggs medarbetarna i små schemagrupper vilket gör det svårt att

använda medarbetarnas arbetstid effektivt samt att varje enhet blir onödigt sårbar i det fall frånvaro av

ordinarie personal råder. Resurstid (obokad arbetstid) läggs ut på delar av arbetspass samt på tider på

dygnet när det är mycket svårt att använda den i någon annan arbetsgrupp. Utöver detta används

timvikarier i hög utsträckning för att täcka vid korttidsfrånvaro eftersom resurspass inte finns tillgängliga

när behovet är som störst. Äldreomsorgsförvaltningen misstänker att det delvis finns en överbemanning

till följd av detta. Samtidigt finns det å andra sidan inte vikarier att tillgå vid andra tillfällen vilket leder till

användning av övertid/mertid.

I tabellen nedan redovisas äldreomsorgsförvaltningens kostnader för sjukfrånvaro samt övertid/mertid

åren 2018 – 2020 samt hur många årsarbetare dessa kostnader motsvarar. Dessa kostnader tydliggör

behoven av att fastställa grundbemanning i verksamheten samt behovet av att använda ordinarie

medarbetare till att täcka vakanser vid planerad och oplanerad korttidsfrånvaro.

2018 2019 2020

Kostnader för sjukfrånvaro ca 5,2 mkr ca 4,9 mkr ca 7 mkr

Kostnader för övertid/mertid ca 2,8 mkr ca 1,9 mkr ca 1,9 mkt

Totalt ca 8 mkr ca 6,8 mkr ca 8,9 mkr

motsvarar antal årsarbetare 15 åa 12 åa 16 åa

Sammantaget kan äldreomsorgsförvaltningen konstatera att det saknas kännedom om vad

grundbemanningen borde vara inom verksamheterna för att de ska klara sitt uppdrag och hur den

bemanningsgrad vi har idag förhåller sig till budget. Detta tillsammans med kostnaderna för sjukfrånvaro

samt övertid/mertid visar på ett stort behov av att analysera och fastställa hur

äldreomsorgsförvaltningen kan nyttja sina resurser mer effektivt.

En effektiv användning av medarbetarnas arbetstid är grunden till en budget i balans. Följande två

punkter måste hanteras och utvecklas för att nå fram till effektiv resursanvändning.

 Grundbemanning måste fastställas för äldreomsorgsförvaltningens verksamheter för att

möjliggöra effektiv planering och schemaläggning.

 Resurstid måste läggas som hela pass så det går att använda ordinarie personal istället för

timvikarier för att täcka upp för planerad frånvaro samt viss oplanerad frånvaro. På så sätt

främjar förvaltningen införandet av en heltidsorganisation.

Förändringsområden:

Huvudproblemet inom äldreomsorgen är därmed att få till en effektiv användning av medarbetarnas

arbetstid. För att nå dit planerar äldreomsorgsförvaltningen förändringar inom följande områden

 Processer/flöden/roller – långsiktig process för bemanning och planering

 Schemaläggning/Bemanning – ny process och organisation för planering och schemaläggning

 Digitalisering – digitalt verktyg för schemaläggning och bemanningsplanering

Processer/

flöden/roller

Schema-

läggning

/bemanning

Digitalisering



Processer/flöden/roller samt Schemaläggning/bemanning går delvis in i varandra, då det dels handlar

om övergripande principer och strukturer, dels process för schemaläggning och hur bemanning faktiskt

ska hanteras i praktiken.

I tabellerna i förändringsbeskrivningen har förvaltningen fördelat så att Processer/flöden/roller

innehåller den övergripande förändringen i hur förvaltningen ska tänka kring bemanning utifrån behov

och utifrån budgetramar. Däri ligger den övergripande principen med att fastställa grundbemanning för

att kunna ersätta planerad och oplanerad korttidsfrånvaro med ordinarie medarbetare istället för

vikarier. På så vis sätter förvaltningen en metod för långsiktig planering av bemanning och

schemaläggning som grundar sig på aktuell forskning om vad som ger förutsättningar för ett hållbart

arbetsliv inom vård- och omsorgsyrken. En bemanningshandbok tas fram där detta tydliggörs.

I Schemaläggning/bemanning återfinner vi den förändring i organisation som krävs för den praktiska

tillämpningen av bemanningshandboken. Bemanningshandboken tydliggör roller och ansvar samt anger

principer för hur bemanningsplanering och schemaläggning ska göras. I praktiken förläggs all

schemaläggning och planering ut på en specialistenhet i förvaltningen – Bemanningsenheten.

I Digitalisering ligger systemstöd i form av verktyget Time Care som möjliggör likvärdig och enhetlig

bemanningsplanering, schemaläggning samt bemanningsekonomi. Där kopplas budgetramar ihop med

brukarnas behov och tydliggör utrymme för bemanning samt synliggör följsamhet till budgetram redan i

planeringsstadiet.

Äldreomsorgsförvaltningen avser under 2022 påbörja en översyn av kostnad per brukare. Detta för att

kunna på ett tydligare sätt prissätta olika insatser och därmed koppla personalbudgeten till denna.



Åtgärd/förändring gällande övergripande Processer/flöden/roller för bemanning/planering

Område för
förändring

Struktur och process
bemanningsplanering
och schemaläggning
– Grundprinciper för
bemanningshandbok
och schemaplanering

för ett hållbart
arbetsliv.

Leverans
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat resultat
av förändringen

Organisation del av
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat resultat
av förändringen

Aktivitet/process
(vilken/-a)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat resultat
av förändringen

Process för
bemannings-planering
och schemaläggning.

Ny arbetsmetod för
bemanningsplanering
tas fram under 2021.
Övergripande struktur
för
bemanningsplanering
anges i form av:
Fastställande av
grundbemanning.
Fastställa behov av
poolpersonal för att
kunna täcka vakanser
med ordinarie personal
istället för timvikarier.
Bemanningsplanering
och schemaläggning
görs för större grupper
och utifrån forskning
om hållbart arbetsliv
Bemanningshandbok
tas fram. I bemannings-
handboken finns
arbetsprocesser för
årsvis bemannings-
planering,
schemaläggning samt
bemanning vid
vakanser. Roller och
ansvar tydliggörs.
Rutiner kring praktisk
schemaläggning bygger
på forskning om hållbart
arbetsliv.

Hösten
2021.

Minskat beroende
av timvikarier och
minskad
övertidsanvändning.
Planerad frånvaro
samt oplanerad
frånvaro täcks i hög
utsträckning av
ordinarie
medarbetare.
Detta medför
kvalitets- och
kontinuitetsvinster i
verksamheten och
höjer kvaliteten för
brukarna samtidigt
som belastningen
minskar på
ordinarie
medarbetare.
Schemat läggs med
hänsyn till aktuell
forskning kring
hållbart arbetsliv.
På sikt förväntas
minskad
sjukfrånvaro i till
följd av minskad
förekomst av
ohälsosamma
scheman. Då
personalbudgeten
är något otydlig är
det svårt att påvisa
vilka ekonomiska
effekter
förändringen
innebär på kort och
lång sikt.



Resurs/värde

Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)

Ingångs-
värde

Utgångs-
värde

Resursvinst
av

förändring

(Förutsättningar/
krav)

(Konsekvenser) Effekterna
realiseras

som

Tid, kvalitet
och ekonomi



Åtgärd/förändring gällande organisation samt process för bemanningsplanering och bemanning vid

frånvaro

Område för
förändring

Schemaläggning/
bemanning

Förändrat uppdrag
för bemannings-

enheten

Leverans
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs hur/tid Förväntat resultat
av förändringen

Organisation del
av

(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs hur/tid Förväntat resultat
av förändringen

Utveckling av
bemannings-
enheten till en
specialist-
organisation för
schemaläggning
och bemanning
för hela
förvaltningen.

Bemannings-
enheten tar över all
schemaläggning
och bemanning i
förvaltningen.
Schemaläggning
och bemanning
görs utifrån
fastställda rutiner i
bemannings-
handbok.

Ny process för
schemaläggning
och bemanning tas
fram under 2021.
En bemannings-
handbok skapas
(hur vi ska arbeta
med
schemaläggning
och bemanning i
förvaltningen).
Inför årsskiftet
21/22 tar
bemanningsenhet
över all
schemaplanering
och bemanning i
förvaltningen.

Effektiv och
likvärdig
schemaläggning
och planering
minskar behov av
timvikarier.
Tillgång till rätt
kompetens för
arbetet
säkerställs.
Schemat läggs
med hänsyn till
aktuell forskning
kring hållbart
arbetsliv.
På sikt förväntas
minskad
sjukfrånvaro i till
följd av minskad
förekomst av
ohälsosamma
scheman samt att
vakanser ersätts
av kompetent
personal.

Aktivitet/process
(vilken/-a)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs hur/tid Förväntat resultat
av förändringen

Resurs/värde

Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)

Ingångs-
värde

Utgångs-
värde

Resursvinst
av

förändring

(Förutsättningar/
krav)

(Konsekvenser) Effekterna
realiseras

som



Åtgärd/förändring gällande digitalisering av bemanningsplanering och schemaläggning

Område för förändring
Digitalisering

schemaläggning och
bemanning. Införa

verktyget Time Care för
effektiv

schemaplanering och
bemanning.

Leverans
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat
resultat av

förändringen

Organisation del av
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat
resultat av

förändringen

Aktivitet/process
(vilken/-a)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat
resultat av

förändringen

Digitalisering av
schemaläggning –
schemaplanering
görs i Time Care.

Schemaplanering
görs i ett system
och grundar sig
på brukarnas
behov av stöd
över dygnet.
Systemet ger
stöd för att direkt
se hur
schemaläggning
förhåller sig till
budgetram.
Systemet
möjliggör
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Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning 2021

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

Budgetuppföljning per april 2021 godkänns.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per april för VON totalt uppgår till -5.230 tkr. Härav utgör
resultat hänförligt till ÄF -4.702 tkr och SOF -528 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.732 tkr och
SOF 141 tkr, och totalt för VON således 2.873 tkr.

I dagsläget råder alltjämt osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda
bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående
pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020.

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår
till, för ÄF -6.841 tkr, för SOF -1.514 tkr, för VON sammantaget -8.355 tkr. Härav uppgår
coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF:s prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen
2021-05-17

Verksamhetsuppföljning per april 2021.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:
KS
KF
Förvaltningschefer
Verksamhetsekonom



Ekonomi

Kontogruppsindelad redovisning, Ansvarsrapport per nämnd.

Kontogruppsindelad redovisning, Ansvarsrapport totalt föregående år.

Verksamhetsindelad redovisning, Verksamhetsrapport (2-ställig verksamhetsnivå) helårsprognos och
ackumulerat.



Verksamhetsindelad redovisning (2- och 3-ställig verksamhetsnivå), VON totalt.



Verksamhetsindelad redovisning (2- och 3-ställig verksamhetsnivå), med underliggande
förvaltningsredovisning.



Utfall mot budget

Verksamheterna inom Vård och omsorgsnämnden (VON) bedrivs i de båda underliggande
förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Resultatutfallet ackumulerat per april för VON totalt uppgår till -5.230 tkr. Härav utgör resultat
hänförligt till ÄF -4.702 tkr och SOF -528 tkr.

I ovan resultat ingår coronarelaterade merkostnader med totalt 2.873 tkr, varav andelen för ÄF uppgår
till 2.732 tkr och SOF 141 tkr.

För 2021 råder alltjämt osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda bidrag från
staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående pandemin. Förvaltningarna
särredovisar fortlöpande sådana merkostnader för att i efterhand kunna påvisa dess omfattning. Av
försiktighetsskäl har förvaltningarna valt att tillsvidare redovisa såväl utfall som prognosvärden
inklusive sådana merkostnader, men med särskild notering om dessa merkostnaders storlek. Om full
kostnadstäckning skulle erhållas även för 2021 avseende havda merkostnader skulle ett justerat totalt
resultatutfall per april uppgå till -2.357 tkr. Den efterföljande redovisningen har dock som utgångspunkt
att tillsvidare visa utfall och prognosvärden inklusive sådana merkostnader föranledda av
coronapandemin, om inget annat anges.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för VON totalt på 2-/3-ställig verksamhetsnivå kan de
större resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -822 tkr. I huvudsak hänför sig underskottet till högre kostnader än budgeterat
vad avser institutionsvård och placeringar. Underskottet har även till del samband med överskottet
inom verksamheten för Barn och ungdomsvård, där brukare under året övergått från att tillhöra
gruppen barn och unga till gruppen vuxna.

Barn och ungdomsvård, 476 tkr. I huvudsak hänför sig överskottet till lägre kostnader än budgeterat
vad avser institutionsvård och placeringar. Vakanta tjänster bidrar även till överskottet, samt att
brukare under året övergått från att tillhöra gruppen barn och unga till gruppen vuxna.

Ekonomiskt bistånd, -615 tkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre nivåer av utbetalt
försörjningsstöd än budgeterat. Den osäkra arbetsmarknaden och ökande långtidsarbetslösheten i
spåren av pandemin torde utgöra en av förklaringarna till det allt högre kostnadsläget.

Äldreomsorg ordinärt boende, -2.205 tkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre
personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten. Utfördelade effektiviserings- och sparbeting har
endast delvis infriats under perioden. Även ingår i resultatet coronarelaterade merkostnader om totalt
1.238 tkr.

Äldreomsorg särskilt boende, -2.607 tkr. Underskottet hänför sig främst till högre personalkostnader än
budgeterat för särskilda boenden, samt kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Verksamhetens
utfördelade effektiviserings- och sparbeting har endast delvis infriats under perioden. Även ingår i
resultatet coronarelaterade merkostnader om totalt 1.494 tkr.

Ur den kontogruppsindelade redovisningen kan noteras större budgetavvikelser inom följande
kontogrupper:

Bidragsintäkter, utfallet ackumulerat per april underskrider budget med 1.843 tkr. Avvikelsen hänför sig
delvis till att budgeterade intäkter från olika statsbidrag beräknas inkomma och intäktsföras senare
under året. Även har intäkter från Försäkringskassan avseende personlig assistans minskat från mars
månad då denna verksamhet övergått på extern utförare.

Personalkostnader, utfallet ackumulerat per april överskrider budget med 1.509 tkr. Avvikelsen hänför
sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen och där utfördelade
effektiviserings- och sparbeting ännu inte infriats. Även ingår coronarelaterade merkostnader i
kontogruppen med totalt 2.299 tkr. Personalkostnaderna minskar även kontinuerligt från mars månad i



förhållande till budget till följd av en organisatorisk förändring där personlig assistans övergått på
extern utförare.

Köp av verksamhet, utfallet ackumulerat per april överskrider budget med 1.171 tkr. Avvikelsen hänför
sig huvudsakligen till högre kostnader för inhyrda sjuksköterskor, placeringar inom LSS-verksamheten,
samt skyddat boende.

Utfall jämfört med föregående år

Med underlag från en kontogruppsindelad redovisning ges underlag för att jämföra hur intäkter och
kostnader utvecklats i förhållande till motsvarande period 2020, januari till april. Motsvarande period
för 2020 innefattar dock endast en relativt liten mängd coronarelaterade merkostnader, varför denna
jämförelse i det följande baseras på justerade värden exklusive sådana merkostnader för såväl 2020
som för 2021. Avvikelser mellan åren kan noteras med kommentar för följande kontogrupper
(föregående års värden anges inom parentes);

Avgiftsintäkter 2.709 tkr (2.918 tkr). Avgiftsintäkter har minskat med 7,1% mellan perioderna.
Kontogruppen innefattar huvudsakligen vård- och omsorgsavgifter inom äldreomsorgens hemtjänst
och särskilda boenden. Minskningen kan till del tillskrivas en lägre beläggning inom Säbo med flera
lediga platser under perioden 2021. Sannolikt kan detta kopplas till en tveksamhet som många äldre
kan känna inför att flytta under pågående pandemi. Även avgiftsintäkterna inom hemtjänsten visar en
minskning i förhållande till samma period föregående år.

Bidragsintäkter 6.639 tkr (8.903 tkr). Bidragsintäkter har minskat med 25,4 % i förhållande till
motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av att bidragsintäkter från
Försäkringskassan avseende personlig assistans reduceras från mars månad till följd av att denna
verksamhet överförts på extern utförare.

Övriga intäkter 6.052 tkr (6.298 tkr). Övriga intäkter minskar mellan perioderna med 3,9 %.
Kontogruppen innefattar till största del hyresintäkter för boenden samt intäkter avseende måltider och
kost. För debiterade bostads- och lokalhyror har ökat med 4,2 % i förhållande till motsvarande period
föregående år. I sammanhanget bör även noteras härvid att obelagda platser redovisas som tomhyror
på separat kostnadskonto vilken ej ingår i kontogruppen. Försäljning av kost minskar i jämförelsen
mellan åren.

Anslagsintäkter 97.023 tkr (92.270 tkr). Anslagsintäkter ökar i jämförelsen mellan perioderna med
5,1%.

Personalkostnader, justerat värde -76.629 tkr (-75.064 tkr). Personalkostnaderna som helhet ökar
mellan perioderna med 2,0 %. Förändringen innefattar en minskning från mars månad 2021 avseende
personal knuten till personlig assistans.

Lokaler -9.856 tkr (-9.354 tkr). Kostnader för lokaler ökar i jämförelsen mellan perioderna med 5,3 %.
Kostnadsökningen hänför sig huvudsakligen till lokaler hyrda av Kustbostäder eller andra externa
hyresvärdar.

Köp av verksamhet, justerat värde -10.563 tkr (-12.233 tkr). Kostnader för köpt verksamhet minskar
med 13,6 % mellan perioderna. Kostnadsminskning inom kontogruppen kan ses huvudsakligen
avseende placeringskostnader inom barn och ungdom samt flyktingverksamheten.

Övriga kostnader, justerat värde -17.733 tkr (-15.948 tkr). Övriga kostnader ökar i jämförelsen mellan
perioderna med 11,2 %. Ökningen förklaras i huvudsak av högre kostnader för utbetalt ekonomiskt
bistånd samt även till del ökade kostnader för hygien- och skyddsutrustning.

Verksamheternas sammantagna nettokostnader (bruttokostnader med avdrag för avgifts- bidrags- och
övriga intäkter), justerat värde, uppgår för perioden till 99.381 tkr (94.480 tkr) och ökar således med
5,1 %. Denna förändring kan jämföras med motsvarande förändring av anslagsintäkterna vilka även
de ökar med 5,1%. Dessa tal visar att verksamheternas sammantagna nettokostnadsutveckling,
exklusive coronarelaterade merkostnader, ligger inom den förändringstakt som anslagen medger.
Dock att den totala kostnadsnivån även exklusive coronarelaterade merkostnader alltjämt behöver



sänkas för att rymmas inom givna anslag 2021. Nuvarande underskott exklusive coronarelaterade
merkostnader har således inte förvärrats från motsvarande nivå föregående år.

Prognos helår

Helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår totalt för VON till -8.355 tkr. Härav
uppgår prognosen för ÄF till -6.841 tkr och för SOF till -1.514 tkr. Coronarelaterade merkostnader
ingår i ovan prognostiserat resultat med 5.118 tkr vilket belastar ÄF´s resultat.

Om en full kostnadstäckning erhålls för sådana merkostnader även för 2021 skulle ett justerat
prognostiserat resultat uppgå till, för ÄF -1.723 tkr, för SOF -1.514 tkr, för VON sammantaget -3.237
tkr.

Självfallet finns många risker att beakta för den ekonomiska utvecklingen vid bedömning av
verksamheternas prognoser. Inte minst gäller detta den pågående pandemin och de effekter som
denna har för såväl det dagliga operativa arbetet som för verksamheternas ekonomi. Förvaltningarna
arbetar vidare med åtgärder som avser minska kostnaderna för att kunna uppnå en ekonomi som är i
balans med sina tilldelade anslagsmedel. Av sådana aktuella åtgärder kan nämnas;

Utbildningssatsning och fördjupad översyn avseende bemanningsekonomi för effektiv schemaläggning
och resursplanering.

Översyn av antal kortvårdsplatser att avpassas mot aktuellt behov.

Organisationsförändringar avseende enhetschefsansvar för möjlighet till större synergi och
samverkan.

Översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten.

Översyn av möjligheterna till samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter i syfte att motverka
långtidsarbetslöshet och bidragsberoende.

Investeringar

Nedan tabell visar utfall avseende budgeterade investeringar för Vård- och omsorgsnämnden totalt.

Budgeterade investeringsbelopp innefattar bland annat utrymme för nyanskaffning av inventarier till
nytt Säbo, vilket planeras att öppnas under fjärde kvartalet 2021.
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Social- och omsorgsförvaltningen
Katarina Haddon
Äldreomsorgsförvaltningen
Kristina Tercero

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av åtgärder för budget i balans 2021

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

Det påbörjade effektiviseringsarbetet som är initierat inom hemtjänsten samt personlig
assistans fortsätter för att därigenom uppnå en budget i balans på helår 2021.

2. Sammanfattning
Förvaltningarnas samlade helårsprognos för 2021 presenterades vid vård och
omsorgsnämndens sammanträde den 27 april vilken visade på att inklusive
coronarelaterade merkostnader uppgår Äldreomsorgsförvaltningens underskott till -6 841
tkr, och social- och omsorgsförvaltningens underskott till -1 510 tkr. Totalt visade således
detta ett underskott för vård och omsorgsnämnden sammantaget på -8 351 tkr.
Coronarelaterade merkostnader redovisades till 5 118 tkr vilka belastar
Äldreomsorgsförvaltningens prognostiserade resultat.

Utefter ovanstående information fattade Vård- och omsorgsnämnden beslut om att uppdra
förvaltningscheferna i Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen att
återkomma till vård och omsorgsnämndens sammanträde i maj med föreslagna åtgärder
för att på helåret nå budget i balans.

3. Ärendet
Äldreomsorgsförvaltningen har sedan tidigare under våren 2021 utarbetat aktiviteter för att
få en budget i balans på årsbasis. En av dessa aktiviteter är att tillfälligt stänga
korttidsavdelningen Lotsen from 1: a juni vilket på årsbasis beräknas att få en effekt på ca
1,8 mkr. Detta under förutsättning att stängning sker enligt plan. Vidare pågår
effektiviseringar inom såväl särskilt boende som inom hemtjänsten för att anpassa
bemanning efter budget 2021. Hemtjänsten har fått ytterligare uppdrag att se över såväl
organisering, beslutade insatser, antal årsarbetare samt ledning och styrning. Arbetet
fortskrider nu enligt plan och förvaltningen kan därmed se en viss positiv trend i den
ekonomiska utvecklingen.

Utefter beslut från Vård- och omsorgsnämnden den 27 april har äldreomsorgsförvaltningen
fört extra diskussioner samt sett över olika förslag till ytterligare effektiviseringar för att nå
en budget i balans på helår 2021. Det förslag som visar sig mest lämpligt och också mest
kostnadseffektivt på sikt är fortsatt översyn och förändring av arbetsmetoder, samt av
ledning och styrning inom hemtjänsten. Under mars har ett stort förändringsarbete initierats
inom hemtjänsten vilket bland annat innebär; genomlysning av antal brukare, översyn av
antal beslutade hemtjänsttimmar, översyn av antal årsarbetare, arbetsmetoder och
planering samt ledning och styrning. Arbetet fortskrider i stabil takt och hittills har flera
onödiga processer och arbetsmetoder identifierats. Vidare har en planering av
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sammanföring av hemtjänsten till två arbetslag inletts. Detta syftar till att skapa större
grupper med ökad flexibilitet i planering utav brukarbesök samt schemahantering av
personal.

Ledning och styrning är ett viktigt moment i den dagliga operativa driften, därav krävs ett
nära och närvarande ledarskap. Att finnas på plats dagligen som ett stöd i verksamheten
samt att ha kontroll över budget, verksamhet samt arbetsmiljö är viktiga delar för att nå
budget i balans. Sjukfrånvaron inom hemtjänsten har varit hög under lång tid vilket bidrar till
såväl ökade kostnader samt till minskad kontinuitet vilket påverkar kvaliteten i
verksamheten negativt. Vidare har kringtiden varit hög och brukartiden låg vilket tyder på
bristfällig logistik och planering av arbetet, vilket skapar ineffektivitet och höga kostnader
per brukare.

Äldreomsorgsförvaltningen föreslår därför för Vård och omsorgsnämnden att förvaltningen
fortsätter det påbörjade effektiviseringsarbete som är initierat inom hemtjänsten för att
därigenom uppnå en budget i balans på helår 2021.

Social- och omsorgsförvaltningen har sedan mars 2021 anlitat privat utförare av personlig
assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Åtgärden
förväntas minska kostnaden för insatsen med uppskattningsvis 1,7–2,1 mkr på helår.
Förvaltningen kommer troligen ha en budget i balans per årets slut. I och med detta
bedömer förvaltningen att inga andra åtgärder synes nödvändiga att vidtas för närvarande.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschefer (FÅ)
Verksamhetsekonom (FK)
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Social- och omsorgsförvaltningen
Carina Ceder

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till Taxor 2022

1. Omsorgsförvaltningarnas förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

2. Sammanfattning
Grunderna för avgiftssättning inom Vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och
beslutsrätten gällande de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och
omsorgsnämnden. Taxor 2021 som antogs av kommunfullmäktige 2020-11-11
och som ska beslutas av kommunfullmäktige har setts över och reviderats av
social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen.

Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

3. Ärendet
Regeringen har tidigare utsett en särskild utredare för att se över samordningen
av särskilda persontransporter (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor).
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Utredningen, som har tagit namnet Utredningen om samordning av särskilda
persontransporter, överlämnade betänkandet Särskilda persontransporter –
moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58) till ansvarigt
statsråd i juni 2018. Rapporten och utredningen bereds ännu inom
Regeringskansliet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) avvaktar därför
med det pågående arbetet med att se över gemensamma regelverk för samtliga
kommuner i Sörmland och därför föreslås ingen höjning av egenavgift.

Enligt Lagen om riksfärdtjänst så meddelar regeringen närmare föreskrifter om
i förordning (1993:1148) om egenavgifter för tillståndshavaren vid resor med
riksfärdtjänst. Enligt kommunens riktlinjer sedan tidigare får en medresenär
betala ordinarie avgift och förslaget är att avgiften förblir oförändrad.

Patientavgiften vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel har varit länsgemensam
för Region Sörmland och länets samtliga kommuner. Det ser numera olika ut i
länet där en del kommuner har tagit bort avgiften och en del har den kvar.
Avgiften är densamma sedan fullmäktige beslutade om den 2012,
100kr/förskrivning högst två gånger per år. Förslaget är att ingen förändring av
avgiften görs till 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Taxor 2022

Social- och omsorgsförvaltningen Äldreomsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Förvaltningschef

Katarina Haddon Kristina Tercero

Handläggare

Carina Ceder

Beslut till:

KF (FÅ).
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Niklas Thelin (FK)
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Social- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-hem för
ungdomar

1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner utredningen

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att starta ett HVB för unga som
försöksverksamhet

2. 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 ung person kan behöva placeras på HVB av flera orsaker. Oftast handlar det om ett
normbrytande beteende som utsätter den unge för risker. Det kan handla om ett fortgående
missbruk, kriminalitet, självskadebeteende men även psykisk ohälsa. Erfarenheter har visat
att det är svårt att nå bra resultat med målgruppen unga med kriminalitet eller
missbruksproblematik med hemmaplanslösningar då de ofta ingår i ett lokalt nätverk och
en del i behandlingen handlar om att bryta med sitt umgänge. Däremot kan en behandling i
egen regi på hemmaplan för unga med psykosociala problem, problem i hemförhållanden,
utåtagerande och liknande riskbeteenden fungera.

Vid genomgång av de senaste tre årens placeringar av unga kan man se att det kan finnas
underlag för ett HVB på hemmaplan. En uppskattning av antal platser i ett boende torde
handla om fyra stycken. Åldersspannet föreslås röra sig om 15–18 år.

Erfarenheten från kommuner som bedriver behandling på hemmaplan för ungdomar visar
att skillnaden i ålder samt grund för placering inte bör skilja sig alltför mycket.

Kostnaden för att driva ett HVB på hemmaplan med fyra behandlingsplatser och fem till sex
personal beroende på arbetstidsförläggning samt löpande lokalkostnader uppskattas till ca
5,8 mkr. varav personalkostnaden torde utgöra merparten av driftskostnaden. Till detta ska
ställas en förväntad minskad kostnad för extern placering om minst 2,0 mkr.

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. Andra fördelar är närheten till skola och ungdomens sociala nätverk, samt vårdnads-
havare och närstående som kan vara resurser i behandlingsarbetet.

Eventuella risker med ett HVB för unga på hemmaplan kan vara att det under perioder inte
finns några unga som behöver behandlas varför kommunen står en tom verksamhet med
personal- och lokalkostnader.

Beslutsunderlag
Utredning av HVB för unga på hemmaplan 2021-05-06.
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Utredning av HVB för unga på hemmaplan

Inledning

Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och
omsorgsnämnden att utreda förutsättningar och konsekvenser av att öppna ett
HVB för unga på hemmaplan. Bakgrunden är det framgångsrika arbete som
under de senaste åren pågått med ett HVB för vuxna på hemmaplan i
kommunen. Nämnden har även som policy att främja vård på hemmaplan, samt
att det är lättare att ha kontroll på den vård som ges om den finns nära.

HVB står för hem för vård eller boende, och är en vårdform som tillhandahåller
heldygnsvård i enlighet med Socialtjänstlagen SoL, lagen om vård av unga LVU
eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Kommuner får
bedriva vård i form av HVB i egen regi förutsatt att de anmäler verksamheten till
IVO:s omsorgsregister.

En ung person kan placeras på HVB av flera orsaker men oftast handlar det om
ett normbrytande beteende som utsätter den unge för risker. Det kan handla om
ett fortgående missbruk, kriminalitet, självskadebeteende men även psykisk
ohälsa. Erfarenheten visar att det sällan är framgångsrik att placera unga med
kriminalitet eller missbruksproblematik på hemmaplan då en del i behandlingen
innefattar att bryta med sitt nuvarande umgänge. Däremot kan placering på
hemmaplan för unga med exempelvis psykosociala problem, problem i
hemförhållanden eller andra riskbeteenden än kriminalitet och missbruk fungera.

Omvärldsbevakning har skett genom kontakt med två av länets kommuner som
själva bedriver HVB för unga på hemmaplan (Eskilstuna kommun och
Katrineholms kommun). Båda kommunerna har positiva erfarenheter men påvisar
flera punkter som måste vara uppfyllda för att ett HVB för unga på hemmaplan
ska fungera framgångsrikt.

Gällande lagstiftning

I socialtjänstlagen 6 kap 1 § står bland annat att socialnämnden skall sörja för att
den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett

1. Familjehem
2. Hem för vård eller boende, eller
3. Stödboende för barn och unga 16 – 20 år. Barn i åldern 16 – 17 år får tas

emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl.

Kommunerna har ett samlat resursansvar för vård utanför det egna hemmet.

Omvärldsbevakning
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Både Eskilstuna kommun och Katrineholms kommun delger att de HVB för unga
som bedrivs på hemmaplan i de två kommunerna är framgångsrika. I Eskilstuna
kommun har verksamheten funnits ca 5 år och i Katrineholm ca 10 år. Eskilstuna
kommun har två HVB för unga där ett har fyra platser samt en utredningsplats,
och det andra har två platser för unga med stor problematik och som inte klarar
av att vistas tillsammans med andra. Katrineholm har ett HVB med normalt sett
sju platser, men har under pandemin begränsat sig till fem.

De erfarenheter de gjort är att det är mycket viktigt att avgränsa den grupp med
unga som ska placeras på ett HVB för unga på hemmaplan – både gällande
ungdomens problematik och ålder.

Inriktning
Båda kommunerna vittnar om att det inte är framgångsrikt att placera ungdomar
med normbrytande beteende som exempelvis kriminalitet och/eller missbruk i ett
HVB på hemmaplan. Anledningen är att en del i behandlingen just handlar om att
bryta med den närmiljö man lever i och det umgänge man har. Katrineholms
kommun har som inriktning på sitt HVB psykosociala problem, problem i
hemförhållanden, och riskbeteende. Eskilstuna kommun har som inriktning svår
psykisk ohälsa och komplexa behov, och där alla andra insatser är testade men
inte framgångsrika.

Åldersspann
Båda kommunernas erfarenhet är att det inte får skilja för mycket i ålder på de
unga som placeras. Eskilstunas HVB har ingen satt ålder utan går på
mognadsgrad, och Katrineholm har 15–18 år. Tidigare hade Katrineholm från 14
år men har kommit fram till att man upp till 15 års ålder bättre tillgodogör sig en
familjehemsplacering än en HVB-placering.

Personal
På Eskilstunas två HVB arbetar ca 10 personer. På HVB:t med fyra platser
arbetar dagtid tre personal och nattetid två. På HVB:t med två platser arbetar två
personal dagtid och två personal nattetid. I Katrineholm går man runt på 6
personer. Dagtid arbetar två till tre, kvällstid tre till fyra och nattetid en (sovande)
personal med bakjour 30 min bort. Den ökade persontätheten på kvällstid
förklaras av att personalen hjälper de unga med läxläsning samt fritidsaktiviteter.
Enligt verksamhetsansvariga är det inte någon stor omsättning av personal i de
båda kommunernas HVB. Personalen har utbildning så som exempelvis
undersköterska, behandlingsassistent, stödpedagog, socionom och
beteendevetare, men båda kommunerna uppger att de satsar väldigt mycket på
intern vidareutbildning. Katrineholms HVB avsätter exempelvis minst en
dag/månad i internutbildning för all personal på boendet.

Oxelösunds kommuns placeringshistorik för unga 2018–2020

Vid en genomgång av nya HVB-placeringar för unga upp till 18 år, under åren
2018 – 2020, (ensamkommande samt utredningsplaceringar undantagna)
framkommer följande:
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2018: två unga externplacerades på HVB. Av dessa bedömds ingen kunna passa
i placering på hemmaplan.

2019: två unga externplacerades på HVB. En skulle kunnat passa i placering på
hemmaplan.

2020: två unga externplacerades på HVB. En skulle kunnat passa i placering på
hemmaplan.

Efter utökad sökning där även unga placerade i konsulentstött familjehem räknas
in blir bedömningen att tre unga kunde varit aktuella år 2018, fyra under år 2019,
och fyra under år 2020 för placering på HVB på hemmaplan.

Av detta kan man dra slutsatsen att det finns ett underlag för ett HVB på
hemmaplan, och att ett rimligt antal platser i ett boende hamnar runt fyra till fem.

Kostnad

En externplacering på HVB för unga kostar i snitt ca 5 000 kr per dygn och
person. På ett konsulentstött familjehem är dygnskostnaden ca 1 800 kr per dygn
och person.

Vårdkostnaden för de ungdomar som teoretiskt kunnat passa för ett HVB på
hemmaplan uppgick till 600 tkr år 2018, 1500 tkr år 2019 samt 1900 tkr år 2020.
För år 2020 innebär det en genomsnittlig vårdkostnad om ca 500 tkr per ungdom.

Driftskostnad per år för att driva ett HVB på hemmaplan med fyra platser och
med fem till sex personal beroende på arbetstidsförläggning samt löpande
lokalkostnader uppskattas till 5,8 mkr./år. Personalkostnaden torde utgöra
merparten av driftskostnaden. Till detta ska ställas en förväntad minskad kostnad
för extern placering om minst 2,0 mkr. vilket motsvarar de som annars skulle bli
placerade externt.

De placeringar som finns med i beräkningen är inte de unga som externplacerats
för kriminalitet och missbruk, och heller inte de ensamkommande barn och unga
som kommunen ansvarar för och som placerats de senaste tre åren.

Inom ramen för placeringen är det rimligt att kräva skälig ersättning från
vårdshavarna för vissa kostnader. Däremot kommer det inte påverka
verksamhetens kostnader i någon större utsträckning.

Målgrupp

En tänkbar målgrupp för HVB för unga på hemmaplan kan vara unga som lever i
en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation. Det handlar om
starka konflikter mellan föräldrar och unga och ofta förekommer att de unga
rymmer hemifrån eller kastas ut från hemmet. Även inslag av psykisk ohälsa hos
den unge är vanligt. Målgruppen för ett HVB på hemmaplan kan finnas inom
gruppen familjehemsplacerade barn och unga som inte har så omfattande
problematik. I tillägg skulle ett HVB på hemmaplan kunna fungera som
utslussningsverksamhet för externt HVB-placerade unga och som är i slutskedet
av sin externa vårdplacering.
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Åldersmässigt bör det handla om unga mellan 15 och 18 år. Före 15 års ålder är
erfarenheten från Katrineholms kommun att familjehem är en lämpligare insats.

Risk- och konsekvensanalys

En positiv konsekvens med att bedriva vård på hemmaplan för unga är en
förhoppningsvis högre kvalité på vården då kontrollen av verksamheten är
mycket enklare då kommunen bedriver den i egen regi. Det är också lättare att
hålla ihop vårdkedjan då ungdomen fyller 18 år och om behov av fortsatt vård
föreligger. Även finns många fördelar med närheten till hemkommunen där skola
och sociala nätverk finns, samt vårdnadshavare och närstående.

En risk med att upprätta ett HVB för unga på hemmaplan är att det vid tillfällen
inte kommer finnas unga som passar att placera. Kommunen riskerar då att stå
med personal som inte är sysselsatt. Detta scenario är aldrig en risk vid
externplacering då kommunen endast har kostnader under själva
placeringsperioden. Eskilstuna och Katrineholm menar dock att det ännu inte
hänt inom deras verksamheter att de inte haft någon placerad, men de är också
två större kommuner. Dock hävdar de båda att verksamheten trots detta är
kostnadseffektiv i jämförelse med externplacering. Vid de tillfällen personal stått
utan arbetsuppgifter på grund av låg beläggning har man bland annat passat på
att ge dem vidareutbildning och kompetensutveckling, samt tillfälligt omplacerat
personal till liknande verksamhet. Ett alternativ till att fylla platser som inte
utnyttjas är att sälja dem till andra kommuner, men när det gäller just unga är det
inte att rekommendera.

Alexandra Westin

utvecklingsstrateg
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Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Alexandra Westin

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag att utreda införande av språktest i verksamheterna

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

1. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och
omsorgsnämnden att godkänna utredningen och därmed förslaget på införandet av digitalt
arbetsprov.

2. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och
omsorgsnämnden att godkänna kartläggningen av språkkompetensen hos
tillsvidareanställda inom båda förvaltningarna samt beslutar att kompetenshöjande insatser
ska ske inom äldreomsorgsförvaltningen.

3. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och
omsorgsnämnden att godkänna att det digitala arbetsprovet införs enligt
finansieringsförslaget samt att den kompetenshöjande insatsen finansieras av statsbidraget
Äldreomsorgslyftet där äldreomsorgsförvaltningen är beställare och Campus Oxelösund
utförare av utbildningen.

2. Sammanfattning
Den 24 november 2020 gav vård- och omsorgsnämnden social- och omsorgsförvaltningen
samt äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på
införande av språktest i verksamheterna.

Utefter tilldelat uppdrag har respektive förvaltning genomfört en kartläggning gällande
språkkunskaper hos vård och omsorgspersonalen. Resultatet av kartläggningarna
redovisades på nämndsammanträdet den 24 februari 2021. Vård- och omsorgsnämnden
beslutade att social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen ska
återkomma på majnämnden med en presentation av modell för ett digitalt arbetsprov för att
säkerställa grundläggande krav avseende språkkompetens vid rekrytering av samtliga
anställningsformer av ny omsorgspersonal. Båda förvaltningarna ska även kartlägga
språkkompetensen hos tillsvidareanställda och vid behov komma med förslag på
utbildningsinsatser för att åtgärda eventuella brister. Social- och omsorgsförvaltningens
kartläggning visar inte på något behov av kompetenshöjande insatser hos redan
tillsvidareanställd omsorgspersonal.

Äldreomsorgsförvaltningens kartläggning visar att den tillsvidareanställda personalen är i
behov av kompetenshöjande insatser inom svenska språket. Nämnden beslutade även att
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social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen återkommer med förslag
på finansiering av införande av digitalt arbetsprov.

Efter dialog med ett företag som uppfyller förvaltningarnas krav på teknisk lösning till ett
digitalt arbetsprov lämnades en offert. Framtagandet av verktyget består av en fast kostnad
om 40 000 kr och en löpande kostnad om 50 000 kr. Den fasta kostnaden är en
engångskostnad för framtagandet av produkten. Den löpande kostnaden om 50 000 kr är
en årsvis summa för driften och teknisk support. Då social- och omsorgsförvaltningen avser
bekosta 30 % innebär det 27 000 kr första året. Andra året och framåt blir kostnaden
15 000 kr per år. Social- och omsorgsförvaltningen har inga statsbidrag lämpade för
finansiering av arbetsprovet under 2021 varför förvaltningen behöver utökad budgetram om
arbetsprovet ska införas. Äldreomsorgsförvaltningen avser att finansiera sin del med
statsbidraget Överenskommelse teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.
Första året uppgår kostnaden till 63 000 kr. Andra året och kommande år avser
äldreomsorgsförvaltningen att driften av det digitala arbetsprovet om 35 000 kr tas ur
ordinarie verksamhets driftsbudget.

Den kompetenshöjande insatsen för äldreomsorgsförvaltningens tillsvidareanställda
personal avser förvaltningen att finansieras av statsbidraget Äldreomsorgslyftet där
äldreomsorgsförvaltningen är beställare och Campus Oxelösund utförare av utbildningen.

Beslutsunderlag
Utredning gällande införande av språktest inom social- och omsorgsförvaltningen
respektive äldreomsorgsförvaltningen, 210517

Katarina Haddon / Kristina Tercero Alexandra Westin / Linn Tjus Nordström
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Beslut till:
FC (för åtgärd)
HR-enheten (för kännedom)
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Social- och omsorgsförvaltningen
Äldreomsorgsförvaltningen

Alexandra Westin
Linn Nordström

Utredning gällande införande av språktest inom
social- och omsorgsförvaltningen respektive
äldreomsorgsförvaltningen

Bakgrund

Den 24 november 2020 gav vård- och omsorgsnämnden social- och omsorgsförvaltningen
samt äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på
införande av språktest i verksamheterna.

Resultatet av kartläggningarna redovisades på nämndsammanträdet den 24 februari 2021.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade att social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen ska återkomma på majnämnden med en presentation av
modell för ett digitalt arbetsprov för att säkerställa grundläggande krav avseende
språkkompetens vid rekrytering av samtliga anställningsformer av ny omsorgspersonal.
Båda förvaltningarna ska även kartlägga språkkompetensen hos tillsvidareanställda och
vid behov komma med förslag på utbildningsinsatser för att åtgärda eventuella brister.
Nämnden beslutade även att social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen återkommer med förslag på finansiering av införande av digitalt
arbetsprov.

Digitalt arbetsprov

Utifrån tidigare omvärldsbevakning som social- och omsorgsförvaltning samt
äldreomsorgsförvaltning genomfört framkom förslag på ett lämpligt företag som kan
tillhandahålla det tekniska systemet för arbetsprovet. Därav kontaktades företaget av
ansvariga utredare för dialog och inhämtning av offert. Efter dialog och visning av
framtaget förslag på prov för Oxelösunds kommun ställer sig både förvaltningarna positiva
till att samarbeta med företaget.

Inom social- och omsorgsförvaltningen nyrekryteras ca 15 personer inom omsorgen per år.
Av dessa är 10 personer tillsvidareanställda och 5 timanställda. Under 2020
tillsvidareanställde äldreomsorgsförvaltningen 21 personer, 15 undersköterskor och 6
vårdbiträden. Dessutom anställde förvaltningen 26 personer, 18 vikarierande
undersköterskor och 8 vikarierande vårdbiträden. Majoriteten av rekryteringarna är
timanställningar vilka görs av Samordnad bemanning. Under 2020 anställde bemanningen
88 personer av totalt 643 ansökningar. Hade äldreomsorgsförvaltning infört ett digitalt
arbetsprov under 2020 skulle det således vara minst dessa 135 personer som skulle
omfattas. Till detta bör även beaktas hur urvalet av slutkandidat sker, där ytterligare
personer än de som slutligen anställs kan komma att genomföra arbetsprovet. Det innebär
att ca 171 personer nyanställs per år inom omsorgen i Oxelösunds kommun. Således
kommer det digitala arbetsprovet genomföras av ca 350 personer per år eftersom
arbetsprovet ska göras av de två slutkandidaterna vid varje rekryteringsomgång.
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Fokusgrupp

I arbetet med att ta fram innehåll för arbetsprovet skapade båda förvaltningarna en
gemensam fokusgrupp bestående av utvecklingsstrateger, utvalda enhetschefer samt
HR-strateg. Dock har alla enhetschefer med ansvar för omsorgspersonal fått möjlighet att
inkomma med förslag på innehåll till det digitala arbetsprovet i form av frågeställningar och
fallbeskrivningar.

Andra involverade enheter inom Oxelösunds kommun

I detta arbete har social- och omsorgsförvaltning samt äldreomsorgsförvaltning tagit stöd
av ekonomienhetens upphandlingsansvarige. Personalenheten, IT-enheten och Campus
Oxelösund har även deltagit i arbetet.

Tekniska förutsättningar

Efter dialog med kommunens IT-enhet är det inte möjligt att använda utbildningsportal
Assistenten för att införa digitalt arbetsprov. Orsaken är att endast redan anställd personal
kan använda portalen. Av den anledningen tittade förvaltningarna på extern lösning.

IT-enheten och upphandlingsenheten har tittat på företagets tekniska lösning. Det som
återstår är att en informationssäkerhetsklassning ska genomföras tillsammans med
IT-enheten samt att företaget ska godkänna de tekniska krav vår organisation har. I
samband med att vård- och omsorgsnämnden godkänner utredningen kan
implementeringen av ett digitalt arbetsprov genomföras.

Kartläggning av språkkompetens av redan befintlig tillsvidareanställd
personal inom social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningens kartläggning

Social- och omsorgsförvaltningens kartläggning visar inte på något behov av
kompetenshöjande insatser hos redan tillsvidareanställd omsorgspersonal. Kartläggningen
har genomförts av de två enhetschefer som ansvarar för omsorgspersonal inom
förvaltningen. Deras bedömning är att innevarande 50 tillsvidareanställda besitter den
språkliga kompetens som krävs.

Äldreomsorgsförvaltningens kartläggning

Äldreomsorgsförvaltningen har även gjort en övergripande kartläggning av befintlig
personals språkkunskaper. I kartläggningen spelade den närmaste och operativa chefen
en nyckelroll. Den personen är den mest lämpade att kunna göra en sådan bedömning i
den första och övergripande kartläggningen. Syftet med kartläggningen i detta skede var
att se vilka behov som finns för att i nästa steg kunna ta fram en plan för att kunna möta
eventuella behov av språkutveckling. Informationen från kartläggningen ska användas för
att förbättra språkmiljön och erbjuda rätt kompetenshöjande utbildning till framför allt
tillsvidareanställd personal och personal som har företrädesrätt, aldrig att peka ut enskilda
personer i personalen. Resultatet av kartläggningen visar att språkkompetensen är överlag
god bland äldreomsorgsförvaltningen 295 tillsvidareanställd personal inom äldreomsorgen.
Personalens förmåga att uttrycka sig muntlig är starkast, 98 % av de anställda anser
enhetscheferna har tillräckligt god förmåga att uttrycka sig på svenska. Läsförståelse såväl
som förmåga att dokumentera i skrift var något svagare men ändå på en god nivå då



Utredning 3 (7)

Datum Dnr

2021-05-10 VON.2020.68

enhetscheferna bedömer att 96 % personalen klarar detta. Marginellt sämre bedömde
enhetscheferna talförståelsen hos personalen, där 95 % ansågs ha tillräcklig förmåga.
Anmärkningsvärt är att det finns i verksamheterna totalt sett fyra medarbetare som inte
klarar att vare sig skriva, läsa, förstå eller uttrycka sig muntligt i svenska.

Utöver dessa fyra medarbetare som är tillsvidare anställda har äldreomsorgsförvaltningen
även identifierat med hjälp av kommunens HR-enhet att ca 40 personer med
språkproblematik och som har företrädesrätt.

Kompetenshöjande insatser inom äldreomsorgsförvaltningen och samarbetspartner

Socialstyrelsen redogör i de allmänna råden (SOSFS 2011:12)1 att äldreomsorgens
medarbetare ska ha ”förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska”.
Äldreomsorgsförvaltningen anser att det krävs i omvårdnaden om äldre personer förmåga
hos personalen att förstå, läsa, tala och dokumentera i det svenska språket. Därutav
kommer den kompetenshöjande insatsen för förvaltningens tillsvidareanställda personal att
finansieras av statsbidraget Äldreomsorgslyftet där äldreomsorgsförvaltningen är
beställare och Campus Oxelösund utförare av utbildningen. Campus Oxelösund har därför
fått en förfrågan från äldreomsorgsförvaltningen att ta fram en speciellt anpassad
utbildning för omsorgspersonalen som arbetar inom kommunens särskilda boenden och
hemtjänst. Utbildningen ska ha ett innehåll som möter förvaltningens befintliga behov samt
förbättra språkkunskaper hos personalen för att öka tryggheten och säkerheten både för
den anställde, den äldre och dess anhöriga.

Finansiering

Den offert som det aktuella företaget inkommit med uppgår kostnaden för det digitala
arbetsprovet till 40 000 kr. Utöver det tillkommer en löpande kostnad på 50 000 kr per år.
Första året blir den totala summan 90 000 kr. Andra året och framåt är det en löpande
kostnad om 50 000 kr per år för underhåll av provet då kostnaden för framtagandet av
arbetsprovet är en engångskostnad. Förvaltningarna avser att dela upp kostnaden per år
för det digitala arbetsprovet. Social- och omsorgsförvaltningen avser finansiera 30 % av
totalkostnaden. Äldreomsorgsförvaltningen avser finansiera resterande kostnad.

Då social- och omsorgsförvaltningen avser bekosta 30 % innebär det 27 000 kr första året.
Andra året och framåt blir kostnaden 15 000 kr per år. Social- och omsorgsförvaltningen
har inga statsbidrag lämpade för finansiering av arbetsprovet under 2021 varför
förvaltningen behöver utökad budgetram om arbetsprovet ska införas.

Äldreomsorgsförvaltningen avser att finansiera sin del med statsbidraget
Överenskommelse teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Första året uppgår
kostnaden till 63 000 kr. Andra året och kommande år avser äldreomsorgsförvaltningen att
driften av det digitala arbetsprovet om 35 000 kr tas ur ordinarie verksamhets driftsbudget.

Utöver kostnader att införa det digitala arbetsprovet kan även andra personalkostnader
tillkomma, men samtidigt bedömer förvaltningarna att det ingår i rekryterande
enhetschefens uppdrag. Den tiden som uppstår när kandidaterna utför provet anser
förvaltningarna kan lösas med hjälp av en resurs från HR-enheten. Dialog pågår mellan
förvaltningarna och HR-enheten.

Den kompetenshöjande insatsen för äldreomsorgsförvaltningens tillsvidareanställda
personal kommer att finansieras av statsbidraget Äldreomsorgslyftet.
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Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Alexandra Westin

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över revisionsrapport – Grundläggande granskning
2020.

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

Anta skrivelse daterad 2021-05-14 som yttrande i ärendet.

2. Sammanfattning
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag
för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen
och god revisionssed.

EY har gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis har ett ändamålsenligt
arbete gällande styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje, samt gällande intern kontroll.
EY har också gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämndens arbete utifrån
fullmäktiges styrprinciper gällande ekonomisk uppföljning och rapportering inte bedöms
som tillräckligt.

Bedömningen grundas enligt EY på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. EY
menar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare
genomförda granskningar, däribland den grundläggande granskningen 2018 och 2019.

Följande rekommendationer lämnas:
- Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den

ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

Avseende övergripande målstyrning framförs kritik mot vård- och omsorgsnämnden
gällande brist på uppföljning mot Kommunfullmäktiges mål runt attraktiv bostadsort. Vård-
och omsorgsnämnden tar dock del av de tertialrapporter som förmedlas från
kommuncenter gällande service och kontakt med respektive förvaltning regelbundet.
Utefter dessa tertialrapporter arbetar verksamheten med åtgärder för att förbättra servicen
till medborgarna. Kanske bör dessa aktiviteter lyftas in nämndens verksamhetsplan årligen
för att styra mot måluppfyllelsen till Kommunfullmäktiges övergripande mål.
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Vidare framförs kritik mot vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning. Den
ekonomiska uppföljningen har inte expedierats till Kommunstyrelsen eller
Kommunfullmäktige enligt gängse budgetregler. Endast vid ett tillfälle under året har detta
skett, andra gånger har förvaltningschefer och verksamhetsekonom endast varit
mottagande parter. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig denna kritik och har för avsikt att
tydliggöra de beslut som fattats av nämnden gällande ekonomi och tillhörande åtgärder
kring denna till såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige under 2021. Vidare avser
Vård- och omsorgsnämnden att tydligare följa upp budgeten månadsvis och där beslut
tages kring eventuella åtgärder skall dessa fastställas skriftligt och expedieras enligt
gängse budgetmodell i kommunen.

Gällande synpunkten på internkontrollen handlar den om att ett av åtta kontrollmoment
endast följs upp en gång per år istället för två gånger per år enligt reglementet. Punkten
som endast följs upp en gång per år handlar om ändamålsenliga riktlinjer inom nämndens
verksamhetsområden. I samband med upprättande av interkontrollplan för 2022 får endast
områden med uppföljning två gånger per år fastställas.

Beslutsunderlag
Yttrande daterat 2021-05-14

Missiv från revisorerna 2021-03-02

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020, mars 2021.

Katarina Haddon / Kristina Tercero Alexandra Westin
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Beslut till:
De förtroendevalda revisorerna (FK)
Förvaltningschefer (FÅ)
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Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag
för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen
och god revisionssed.

EY har gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis har ett ändamålsenligt
arbete gällande styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje, och gällande intern kontroll.
EY har också gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden att arbetet inte bedöms
som tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper gällande ekonomisk uppföljning och
rapportering.

Bedömningen grundas enligt EY på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. EY
menar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare
genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande granskningen 2018 och
2019.

Följande rekommendationer lämnas:
- Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den

ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

- Övergripande mål bör framarbetas inom nämnden för att styra mot
kommunfullmäktiges mål – en attraktiv bostadsort

Avseende övergripande målstyrning framförs kritik mot vård- och omsorgsnämnden
gällande brist på uppföljning mot Kommunfullmäktiges mål runt attraktiv bostadsort. Vård-
och omsorgsnämnden tar dock del av de tertialrapporter som förmedlas från
kommuncenter gällande service och kontakt med respektive förvaltning regelbundet.
Utefter dessa tertialrapporter arbetar verksamheten med åtgärder för att förbättra servicen
till medborgarna. Kanske bör dessa aktiviteter lyftas in nämndens verksamhetsplan årligen
för att styra mot måluppfyllelsen till Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Vidare framförs kritik mot vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning. Den
ekonomiska uppföljningen har inte expedierats till Kommunstyrelsen eller
Kommunfullmäktige enligt gängse budgetregler. Endast vid ett tillfälle under året har detta
skett, andra gånger har förvaltningschefer och verksamhetsekonom endast varit
mottagande parter. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig denna kritik och har för avsikt att
tydliggöra de beslut som fattats av nämnden gällande ekonomi och tillhörande åtgärder
kring denna till såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige under 2021. Vidare avser
Vård- och omsorgsnämnden att tydligare följa upp budgeten månadsvis och där beslut
tages kring eventuella åtgärder skall dessa fastställas skriftligt och expedieras enligt
gängse budgetmodell i kommunen.
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Gällande synpunkten på internkontrollen handlar den om att ett av åtta kontrollmoment
endast följs upp en gång per år istället för två gånger per år enligt reglementet. Punkten
som endast följs upp en gång per år handlar om ändamålsenliga riktlinjer inom nämndens
verksamhetsområden. I samband med upprättande av interkontrollplan för 2022 får endast
områden med uppföljning två gånger per år fastställas.



      

 

Revisorerna   

 

Till:            För kännedom:    

Kommunstyrelsen        Kommunfullmäktige   

Utbildningsnämnden          
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
Vård- och omsorgsnämnden   
Kultur- och fritidsnämnden   

Grundläggande granskning 2020    
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en   

grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska 

all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisionssed.    

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive frågeställning. Grönt avser de   

områden där arbetet bedöms ändamålsenligt, gult avser ett delvis ändamålsenligt arbete och 

rödmarkering har tillämpats för de områden där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges 

styrprinciper.  Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera 

av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte  

efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den  

grundläggande granskningen 2018 och 2019.  

 

Granskad 
styrelse/nämnd 

Styrning utifrån fullmäktiges mål 
och riktlinje 

Intern kontroll 
Ekonomisk 

uppföljning och 
rapportering 

Kommunstyrelsen 
Ej tillämpligt (se fördjupad 

granskning om målstyrning) 
  

Utbildningsnämnden 
Ej tillämpligt (se fördjupad 

granskning om målstyrning) 
  

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Ej tillämpligt (se fördjupad 
granskning om målstyrning) 

  

Kultur- och fritidsnämnden    

Vård- och omsorgsnämnden    

Följande rekommendationer lämnas:    

 Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering 

sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 

års grundläggande granskning.   

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i   

enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens anvisningar. 

Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör särskilt säkerställa en korrekt expediering av   

uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års   

grundläggande granskning.    

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade   

nämnder till den 2 juni 2021.   

Oxelösund den 2 mars 2021   

För kommunrevisorerna   

 

Eva Asthage         Mayvor Lundberg  

Ordförande        Vice ordförande 

 

Skrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.    



Grundläggande granskning

Oxelösunds kommun 

Mars 2021

Tijana Sutalo
EY
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom 
att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisionssed. 

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive frågeställning. Grönt avser de områden där arbetet bedöms ändamålsenligt, gult avser ett delvis 
ändamålsenligt arbete och rödmarkering har tillämpats för de områden där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper.  Bedömningen grundas på 
ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte  
efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den  grundläggande granskningen 2018 och 2019. 

Följande rekommendationer lämnas: 

 Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 
2018 samt 2019 års grundläggande granskning.

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens 
anvisningar. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör särskilt säkerställa en korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna 
även vid 2018 samt 2019 års grundläggande granskning. 

Granskad styrelse/nämnd Styrning utifrån fullmäktiges mål och 
riktlinje

Intern kontroll Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen
Ej tillämpligt 

(se fördjupad granskning om målstyrning)

Utbildningsnämnden
Ej tillämpligt 

(se fördjupad granskning om målstyrning)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ej tillämpligt 

(se fördjupad granskning om målstyrning)

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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Syfte och 
revisionsfrågor

Revisionskriterier*

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen 
samt kommunala anvisningar?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kraven i 
kommunens styrmodell?

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen och som utgör grund för analys, bedömningar och 
slutsatser. I denna granskning utgörs revisionskriterier av: 

► Kommunallag (2017:725)

► Mål och budget 2020-2022

► Av kommunfullmäktige antaget dokument för ekonomistyrning (2012)

► Av kommunfullmäktige antagen styrmodell (2015)

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 §
ska revisorerna årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet avser den 
verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden. 

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande 
granskningen har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan i 
revisionsprocessen”. 

Bakgrund 



Dialogmöten

Inom ramen för den årliga granskningen av 
verksamheten har kommunrevisionen genomfört 
dialoger med med kommunstyrelse, nämnder och 
förvaltningsledning.

Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning, 
kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys 
samt iakttagelser som uppmärksammats tidigare år. 

Vid dialogerna har det funnits möjlighet att lyfta 
väsentliga frågor som uppkommit under året och 
nämndernas internkontrollarbete. 

1.1. Avgränsning och genomförande 
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Dokumentgranskning

Revisorerna och de sakkunniga följer 
under året upp verksamheten genom att 
löpande ta del av grundläggande 
dokument såsom Mål och budget, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter och bokslut. 

Granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut redovisas i särskilda 
rapporter.

Protokollgranskning

Revisionen tar löpande del av 
kommunens protokoll under 
revisionsåret.

Inom ramen för granskningen har en 
genomgång av kommunstyrelsens och 
nämndernas protokoll samt mål- och 
ekonomiuppföljning för 2020 skett. 

Protokollgranskningen har i huvudsak 
syftat till att följa arbetet med styrning, 
uppföljning och kontroll. 

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsåret 2020 och är genomförd 
mellan januari-mars 2021. 

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och nämnderna 
i Oxelösunds kommun. Granskningen omfattar inte de 
kommunala bolagen eller granskning av säkerhet i 
redovisningssystem.

En särskild uppföljning har skett av kommunens hantering av 
Covid-19. Under 2020 har revisorerna genomfört en fördjupad 
granskning av kommunens målstyrning. Målstyrningen följs 
därför enbart upp för vård- och omsorgsnämnden samt kultur-
och fritidsnämnden som inte ingick i nämnd granskning. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.1. Kommunens styrsystem 
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Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår 
under rubriken ”Budgetregler” i kommunens Mål och 
budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens 
verksamheter genom Mål och budget, där vision, 
kommunmål, ekonomiska ramar och barn- och 
elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan 
förekomma i andra dokument som fastställs av 
fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och 
den illustrerar kommunens styrsystem.

Vision 2025 anger den övergripande politiska 
viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i 
ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs 
verksamheten av sex långsiktiga kommunmål:

• Mod och framtidstro

• Trygg och säker uppväxt

• God folkhälsa

• Trygg och värdig ålderdom

• Attraktiv bostadsort

• Hållbar utveckling. 

Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal 
mätbara mål för respektive kommunmål. Utöver 
åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna 
och styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna 
verksamhetsmål och uppdrag. 

Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast 
den sista december, fastställa en verksamhetsplan för 
hela budgetperioden 2020–2022. Nämnderna ska 
löpande under året rapportera eventuella avvikelser 
från ovanstående till kommunstyrelsen. 

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned 
och kompletteras med lämplig styrning i syfte att 
uppnå resultat i förhållande till kommunmålen. 
Nämnderna ska kommunicera vision, kommunmål och 
nämndmål så att samtliga i organisationen känner till 
dem och ser dem som styrande för sitt arbete.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om 
erforderliga effektiviseringar i verksamheten. I de fall 
förändringarna är av principiell vikt eller skulle kunna 
stå i strid med de mål som kommunfullmäktige 
beslutat ska åtgärderna underställas fullmäktiges 
prövning. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.2. Uppföljning
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Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delår) och oktober, 
vilket framgår av budgetregler. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april 
och per oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige.

I delårsrapporten och årsredovisningen sker uppföljning av kommunmål och eventuella nämndmål/särskilda satsningar 
eller uppdrag. 

Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter 
kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket 
resultat som uppnåtts.

Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är 
det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2020.

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera 
uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig 
inom tilldelad budgetram. Underskott, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska 
ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen 
lämnas till kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns roller i kommunen. 

Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver ”miniminivå”. Det kan exempelvis vara om 
nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.



Reglementet anger kommunstyrelsen och nämndernas ansvar samt skyldigheter 
avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer.

2.3. Intern kontroll
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Kommunstyrelsen
► Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och 

för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen. 
► Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar.
► Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid 

behov göra förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter. 
► Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 

företagen. 

Nämnderna
► Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en 

organisation för intern kontroll inom sitt område. 
► Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som 

kommunstyrelsen inte behandlat.
► Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två 

gånger per år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen 
att godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande 
av internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas 
med som underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska 
genomföra risk- och väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja 
kontrollmoment och besluta om planen. 

Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: rutin/system, 
kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid 
avvikelse omgående rapportering till (d.v.s. vem som ska erhålla 
rapporteringen). Det finns en ”bruttolista” som ska bedömas utifrån risker och 
som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande året.

Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller 
utbytbara kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att 
de är väsentliga ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större 
risk för verksamheten.

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering 
enligt reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första 
uppföljningen har ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska 
dessa försvinna ur planen och nya kontrollmoment komma till.

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad 
bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsbokslutet.

2. Styrning i Oxelösunds kommun
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Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt 
vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2020-04-22 2020-05-27 2020-09-30 2020-11-25

Nämndens bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv

Övrig ekonomisk uppföljning
► Framgår ej av styrelsens protokoll. Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.2.

4. Kommunstyrelsen

4.1. Ekonomisk uppföljning 



4. Kommunstyrelsen

4.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Kommunallagen (6 kap. § 1) stipulerar kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Styrelsen ska enligt kommunallagen utöva 
uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Styrelsen ska (6 kap. § 11) följa de frågor som kan ha 
effekt på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Enligt (6 kap. § 12) får kommunstyrelsen begära in 
yttranden och upplysningar som behövs för att kunna 
fullgöra sina uppgifter från övriga nämnder, beredningar 
och anställda i kommunen. 

I tabellerna redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 
2020, fördelat på ekonomisk uppföljning och övrig 
uppföljning. 

Övriga ärenden

Avser Sammanträde Ärende

VON 2020-01-29 ► Styrelsen beslutar tillskjuta 3 750 tkr för drift- och personalkostnader. 

MSN 2020-03-16 ► Nämnden tilldelas ökad budget om 800 tkr med anledning av ökade driftskostnader för Gata/Park. Nämnden uppmanas i sin 
konsekvensbeskrivning inför 2021 göra en bedömning kring snöröjningskostnader för perioden. 

► Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering 
av en projektledare som anställs av Kommunstyrelsen.

► Godkänner inte nämndens beslut om omfördelning av investeringsmedel. Styrelsen beslutar föreslå detsamma till fullmäktige. 

KFN 2020-11-25 ► Kommunstyrelsens antar förslag till beslut i kommunfullmäktige om biblioteksplan 2021–2023

Ekonomisk uppföljning av kommunen

Frekvens enligt 
styrmodell

Mars April
Augusti 
(delår)

Oktober

Datum för 
sammanträde

2020-04-22 2020-05-27 2020-09-30 2020-11-25

Nämndens 
bedömning

Negativt Negativt Positivt Positivt

Kommentar ► Uppföljningen fördelas för respektive verksamhet/nämnd. Samtliga 
redovisningar godkänns. 

► I november lämnas information med anledning av statens ersättning på grund 
av covid-19. Ersättning erhålls för hela sjuklönekostnaden för perioden april 
till och med juli. Från augusti till och med december ersätts en del av 
sjuklönekostnaden. Utbetalning om 6,5 mkr har skett till och med september 
och årsprognosen per oktober är 7,4 mkr.



4. Kommunstyrelsen

4.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Uppsiktsplikt

Avser Sammanträde Ärende

UN 2020-01-29

2020-03-16

2020-03-16-
2020-09-02

2020-09-02

► Styrelsen behandlar ärende där nämnden sökt utökat anslag för finansiering kopplat till ett enskilt barn. Avslag lämnades i mars
2019 och kommunchef fick i uppdrag att utreda finansieringsansvaret. Återrapportering sker i januari 2020. Nämnden ansvarar för 
samtliga kostnader även i de fall nämnden själv inte kan påverka orsaker till brukarens ökade behov. 

► I mars återremitteras avräkning av barn- och elevpeng då underlaget är felaktigt. Då kommunstyrelseförvaltningen kontrollräknat 
avräkningen konstateras att nämndens underlag är felaktigt.

► Information om byggnation av Oxelöskolan. 
► Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder leder 

till ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. Nämnden ska fortsätta att arbeta för att nå en budget i balans. Planerade 
uppföljningsträffar mellan styrelsens arbetsutskotts och nämndens presidium utvidgas för 2020. Uppföljning av att redan beslutade 
besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att genomföra åtgärder för att nå budget i balans ska vara i fokus. Samma beslut
fattas vid styrelsens möte i september. Nämnden ska vid delårsbokslutet redovisa särskild redogörelse av status för fattade 
besparingsåtgärder och hur arbetet med att nå en budget i balans fortskrider. Information om de möten som skett under året går 
inte att följa av protokollen. 

► Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 2021 enligt underlag ”Barn och 
elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”

Övrigt ► Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering rörande räddningstjänstens verksamhet och ekonomi. I januari lämnas 
uppföljning av verksamhetsfrågor, ej ekonomi. I september följs även ekonomisk resultat för 2020 samt prognos för helåret upp. Positiv prognos. 

► I januari uppdras kommunchef under 2020 genomlysa egen verksamhet, med fokus på ekonomi, inköp, HR/personal, kansli, kommunikation-
/servicefunktion och stabsfunktion. 

► I mars ökas driftanslagen till nämnderna, vilket finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen. Det framgår inte om styrelsen beslutar enligt 
framskrivet förslag, men ”beslut skickas till” indikerar att så är fallet. 

► I september 2020 beslutar styrelsen föreslå fullmäktige teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för 
Nyköping och Oxelösunds kommuner. Avtalet gäller från och med 2020-01-01. Det är rimligtvis en felskrivning, men det går inte att utläsa av 
protokollens övriga innehåll.



Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-11-27

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas upp?

Ja, 6 rutiner med kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-27 
2020-10-23

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Ja. Fyra av sex kontrollmoment följs upp vid varje tillfälle. Vid uppföljningen i maj 
noteras inga avvikelser. Det framgår inte av underlag i kallelse hur kontrollen har 
genomförts. Vid uppföljning i oktober noteras avvikelser för tre av fyra kontroller. 

Åtgärder presenteras i protokoll och kallelse. En avvikelse avser kontroll av att 
fastställda befolknings- och verksamhetsprognoser stämmer överens med faktiska 
befolkningsuppgifter. Det finns inte någon rutin för den löpande uppföljningen och det 
kommenteras inte hur detta ska ske. Avvikelsen beskrivs utifrån befolkningstal. 

Har styrelsen rapporterat resultatet 
av den interna kontrollen till 
revisorerna?

Nej

EY Kommentar 
Enligt reglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. Styrelsen har inte rapporterat 
resultatet till revisorerna. 
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I detta avsnitt redovisas 
kommunstyrelsens uppföljning av den 
interna kontrollen. Frågorna till 
vänster i tabellen nedan utgör de 
områden som enligt 
kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 

4. Kommunstyrelsen

4.3. Intern kontroll 
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Kommunstyrelsens protokoll 

Sammanträde Ärende

2020-03-16 ► Muntlig information om kommunens beredskap rörande covid-19. Bl.a. information på hemsidan, inställda evenemang där riskgrupper ingick, leveransproblem 
till omsorgen, brist på skyddsutrustning. Inventering har även skett på omsorgsboenden. Skolan undersöker möjligheten till hemundervisning. 

2020-04-22 ► Styrelsen beslutar om att samtliga sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Muntlig information om kommunens arbete avseende pandemin. 

2020-05-27 ► Kommunchef informerar om smittskydd på restauranger och kommunens arbete med covid-19

2020-09-02 ► Kommunchef informerar om kommunens ”läge med corona”
► Ordförande informerar om digitalt besök av riksdagens talman för att prata om den demokratiska processen under pandemin. 

2020-10-21 ► Muntlig information utifrån pandemin
► Styrelsen fattar beslut om att anta remissvar till Justitieombudsmannen rörande klagomål mot kommunen och dess tjänstemän. I anmälan uppges att ett antal 

kommuner och Region Sörmland samordnat sin hantering avseende begäran från en journalist vid Sörmlands media den 9 april 2020 om att få ta del av 
sammanställningar av uppgifter som rör covid-19. 
• Delegationsbeslut om avslag att på begäran lämna ut allmän handling redovisas i september (beslutsdatum 26/5) och november (beslutsdatum 12/11).

2020-11-25 ► Muntlig information om smittläget i kommunens verksamheter
► Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige om revideringar av arbetsordningar och reglementen med anledning av digitala möten. 

2020-12-09 ► I december beslutar styrelsen om fördelning av ersättning för sjuklönekostnader. För perioden april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, mellan 
augusti – december ersätts del av sjuklönekostnaden. Kommunstyrelseförvaltningen avser att återkomma till kommunstyrelsen med ett ärende om 
omfördelning av ersättning för sjuklön för perioden oktober – december. 

4. Kommunstyrelsen

4.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.1. Övergripande målstyrning 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs den 2019-12-18. Utifrån 
fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 10 egna mål. 

För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2020? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 1 1 Ja Ej tillämpligt.

Trygg och säker uppväxt 2 2
1 bedöms uppnås.

1 bedöms inte uppnås.
Ja.

God folkhälsa 2 2
1 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 
Ej tillämpligt. 

Trygg och värdig ålderdom 3 4 För samtliga bedöms det vara osäkert.
Ej tillämpligt, men osäkerheten hänger samman med 

svårigheter att få fram korrekt statistik. Samtal 
pågår med leverantör. 

Attraktiv bostadsort 0 0 Ej tillämpligt
Fullmäktige har angett fem mätbara mål, fyra av 

dessa avser kommunikation och service till 
medborgarna. Nämnden följer ej upp dessa. 

Hållbar utveckling 2 2
1 bedöms uppnås.

1 bedöms vara osäkert.

Ej tillämpligt. Mätvärdet hänger samman med 
andelen hushåll med försörjningsstöd. Pandemins 

påverkan på arbetsmarknaden minskar möjligheten 
att få arbete och egenförsörjning.

EY Kommentar 

Vi ställer oss frågande till att nämnden väljer att inte följa upp fullmäktiges mål för en attraktiv bostadsort. Samtliga, undantaget ett mål 
rörande förskoleplaneringar berör även nämndens ansvarsområden. 

Vid sitt sammanträde i december behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy. I samband med 
uppföljning av mål och åtaganden i delårsbokslutets konstateras att det finns förutsättningar för att måluppfyllelsen kan bedömas vara 
god för verksamhetsåret 2020. Måluppföljningen framgår inte av nämndens protokoll. 



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.2. Ekonomisk uppföljning 
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Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2020-04-28 2020-05-26 2020-09-22 2020-11-24

Nämndens bedömning Negativ Negativ Negativ Negativ 

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Nej, till förvaltningschefer och 
verksamhetsekonom.

Nej, till 
förvaltningschefer och 
verksamhetsekonom. 

Ja, till KSF för åtgärd.
Nej, till förvaltningschefer 
och verksamhetsekonom.

Övrigt ► I februari lämnas muntlig information om omställningsarbete inom särskilt boende för en budget i balans. Muntlig information 
lämnas även i mars och augusti. Innehåll och åtgärder framgår inte av protokoll. 

► Vid avvikelser per den sista mars och april framgår inte åtgärder av ärendet. I maj presenteras dessa dock under uppföljning av 
besparingsuppdrag (se nedan). 

► I maj återrapporteras besparingsuppdrag utifrån verksamhetsplan. Social- och omsorgsförvaltningen når sparbetinget om 
100% (156%), för äldreomsorgsförvaltningen är samma procentandel 16%. Samlat sparbeting uppgår till 56%. Vidare åtgärder 
framgår av protokoll, de är inte beloppsatta. Rapporteringen godkänns. Besparingsarbetet redovisas även i september och 
november. Samlad sparkvot uppgår till 93% respektive 99%, exklusive merkostnader för covid-19, vilket är avsevärda 
förbättringar mot resultatet i maj. 

► Vid sammanträdet i maj återrapporteras även arbetet utifrån den genomlysning som extern konsult genomfört med fokus på 
kostnader och nyckeltalsuppföljning. Det saknas tillförlitlig data ur hemtjänstens verksamhetssystem, detta har påtalats hos 
systemleverantören som ska hantera bristerna. I september mottar nämnden uppföljning om att missnöje kvarstår och att 
kravställan ska skickas till leverantören. 

► Vid delårsrapporteringen lyfts ekonomiska svårigheter och utmaningar med anledning av rådande pandemi. Merkostnader har 
särredovisats och nämnden förväntas få ersättning för dessa. Det framgår inte hur stor del av det negativa resultatet som är 
hänförligt till merkostnader utifrån pandemin. Prognosen förutsätter dock att merkostnader till följd av pandemin kommer 
ersättas. Ackumulerat resultat om -4,8 mkr och helårsprognos om -2 mkr är därför villkorat. Det framgår att ett 
omställningsarbete pågår i relation till nämndens besparingsarbete. 



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.3. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-11-28

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 8 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern 
kontroll skett två gånger under 
2020?

Ja
2020-08-26 avser perioden januari-april 
2020-11-24 avser perioden maj-september

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i augusti framkom avvikelser och åtgärder presenteras för 
dessa. Vid uppföljning i oktober följs sju kontrollområden upp. Åtgärdsbehov 
framgår av protokoll. Ytterligare information om åtgärder framgår av underlag 
i kallelsen. 

Har styrelsen rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Enligt reglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 
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I detta avsnitt redovisas vård- och 
omsorgsnämndens uppföljning av den interna 
kontrollen. Frågorna till vänster i tabellen nedan 
utgör de områden som enligt kommunstyrelsens 
anvisningar och mallar ska ingå i 
internkontrollplanen. 



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde Ärende
2020-02-26 ► Muntlig information om att en pandemiplan ses över och revideras. 
2020-03-25 ► Muntlig information om ”läget inom verksamheterna” med anledning av covid-19
2020-04-28 ► Muntlig information om covid-19 och nuläget inom verksamheterna och personalsituation. 

► Ordförande informerar om dialog med ordförande i regionen med anledning av covid-19.
► Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställning av insatser från andra kommuner till personer med tillfällig vistelse i Oxelösunds kommun enligt 2 

kap. 6§ socialtjänstlagen inte ska verkställas. Av sammanfattning till ärendet framgår att nämndens verksamhetsområde är tungt belastat med anledning av 
hög sjukfrånvaro. Kommuner ska i enlighet med HSLF-FS 2020:12 vidta de åtgärder som krävs för att begränsa smittspridningen. Genom att inte verkställa 
beställningar från andra kommuner begränsas äldre människors kontakt med andra människor. Nämnden fullgör inte sina skyldigheter enligt 2 kap. 6§
socialtjänstlagen om beslut fattas om att inte verkställa beställningar. Förvaltningen anser ändå att åtgärden är rimlig sett till pågående pandemi och 
kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen samt minska belastningen på förvaltningens verksamheter. Ärendet expedieras 
enbart till förvaltningschef. 

2020-05-26 ► Muntlig information om ”läget i verksamheterna”
► Laglighetsprövning: Nämndens beslut om att inte verkställa insatser beställda av annan kommun enligt 2 kap. 6§ har överklagats till förvaltningsrätten och en 

laglighetsprövning av beslutet är begärd. Nämnden motsätter sig överklagandet. Av sammanfattning av ärendet framgår bl.a. att nämnden har varit medveten 
om att beslutet innebär att kommunen inte fullgör sina skyldigheter och motsätter sig inte att beslutet i vanliga fall skulle vara lagstridigt. Pågående pandemis 
påverkan på personaltillgången skapar dock en osäkerhet som nämnden menar i normalfallet inte är aktuellt. Nämnden kan inte säkerställa att sommargäster 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det saknas dock lagstöd för kommunen att göra prioriteringar av socialtjänstinsatser. Efter nämndens beslut i april har SKR 
kommit med en vägledning för denna typen av ärenden. Av den framgår att en dialog ska föras mellan vistelsekommun och bosättningskommun. 
Vistelsekommun har då en möjlighet att neka verkställighet. Bosättningskommunen kan då säga nej till att verkställa insatser i en annan kommun och den 
enskilde får fortsatt hjälp i sin ordinarie bostad. Nämnden lyfter att det inte finns någon garanti för att alla kommer följa vägledningen. Ett exempel lämnas om 
en annan kommun där beslut om att inte verkställa insatser beställda av annan kommun har upphävts av förvaltningsrätten då det strider mot lag. Ärendet 
expedieras enbart till förvaltningschef. 

2020-08-26 ► Rekommendationerna gällande covid-19 gäller fortfarande för nämndsammanträden. 
► Muntlig information om ”coronaläget” och sjukfrånvaron i verksamheterna. 

2020-09-22 ► Muntlig information om ”coronaläget” och sjukfrånvaron i verksamheterna. 
2020-11-24 ► Muntlig information om ”coronaläget” och personalsituationen i verksamheterna.
2020-12-16 ► Muntlig information om ”coronaläget” och personalsituationen. 

► Begäran avslås: Ledamot föreslår att nämnden ska behandla ett ärende om att ge äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rapport om pandemin. 
► Delegationsbeslut (Ordförandebeslut): 

2020-11-09 Nedstängning av verksamhet växelvård inom äldreomsorg till och med 30 november 2020
2020-11-09 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden till och med 2020-11-30
2020-11-26 Införande av användning av munskydd vid alla ansiktsnära kontakter till och med 2021-01-31
2020-11-26 Nedstängning av verksamhet för växelvård inom äldreomsorg till och med 2021-01-31 
2020-11-26 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden till och med 2021-01-31 



6. Kultur- och fritidsnämnden

6.1. Övergripande målstyrning
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Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan antogs den 2019-12-11. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt nio egna mål. 

För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. Vi noterar att nämnden enbart sammanträder vid fem tillfällen under 2020. Enligt 
uppgift sammanträder nämnden vanligtvis vid sex sammanträden per år. För 2020 blev decembermötet framskjutet till den 13 januari 2021. Ett möte under 
våren ställdes in, efterföljande möte var istället extra långt. 

Kommunmål Antal nämndmål
Antal mått till 

målen
Kommer målvärdet uppnås 2020?

Framgår åtgärd då målvärdet inte 

bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 1 5
4 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 
Ej tillämpligt. 

Trygg och säker uppväxt 2 3
2 bedöms uppnås.

1 bedöms vara osäkert.
Ej tillämpligt. 

God folkhälsa 2 3 Samtliga bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

Trygg och värdig ålderdom 1 1 Bedöms vara osäkert. Ej tillämpligt. 

Attraktiv bostadsort 2 4

2 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 

1 bedöms inte uppnås. 

Nej, målvärdet är dock kopplat till fysiska 

aktiviteter som ställts in med anledning 

av covid-19. 

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

EY Kommentar 

Nämnden bryter inte ner fullmäktiges mål i sin verksamhetsplan och följer inte upp några indikatorer i delårsbokslutet. Samtliga
kommenteras dock utifrån genomfört arbetet. I samband med uppföljning av delårsbokslutet bedöms måluppfyllelsen uppgå till 
85 %. Flera målvärden är knutna till aktiviteter och evenemang. Med anledning av pandemin uppges det finnas små möjligheter 
att vidta åtgärder för att nå målen under året. Särskilt med hänsyn till gällande restriktioner om exempelvis max 50 personer vid 
offentliga sammankomster. 

Vid sitt sammanträde i november behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy. 



6. Kultur- och fritidsnämnden 

6.2. Ekonomisk uppföljning 
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Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde Nämnden sammanträder ej 2020-05-19 2020-09-15 2020-11-17

Nämndens bedömning Ej tillämpligt Positiv Positiv Negativ

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ej tillämpligt Ja, till KSF

Delvis, till KSF för åtgärd. 
Enligt styrmodellen ska 

delårsrapporteringen ska 
delges KF. 

Ja, KSF

Övrigt ► Pandemins påverkan på kultur- och fritidsnämnden tydliggörs i den ekonomiska uppföljningen. 

► Per den sista april noteras att föräldraledighet och sjukfrånvaro på deltid inte varit möjligt att ersätta fullt ut samt att 
budgeterade lönehöjningar har uteblivit på grund av pandemin. Idrotts- och fritidsanläggningar har haft lägre intäkter. 
Driftkostnaderna har av samma anledning varit lägre vilket gör att verksamheten visar en positiv avvikelse. Fritidsgården visar 
ett underskott då timvikarier har behövt anställas på grund av personal som tillhör riskgrupp samt fältarbete. Minskat antal 
besökare samt uteblivna bokningar har genererat lägre intäkter för bland annat café, försäljning samt uthyrning. Intäkterna för 
försäljning (café / evenemang) och uthyrning (Koordinaten / mobil scen /idrottsplatsen) har varit lägre än budgeterat som en 
följd av pandemin, -0,2 mkr. Kostnaderna har också varit lägre än budgeterat. Främsta orsaken är lägre personalkostnader, 
+0,2 mkr.

► I oktober visar idrotts- och fritidsanläggningar en negativ avvikelse på -128 tkr. Café/uthyrning har haft en halvering av 
intäkter i jämförelse med budget och den negativa avvikelsen efter oktober är -192 tkr. En stor del av verksamheterna har en 
hög andel extern intäktsfinansiering. 

► Det är personalkostnader som står för den största budgetavvikelsen, +331 tkr. Anledning är deltidssjukskrivningar samt 
föräldra- och tjänstledigheter på deltid som inte varit möjligt att ersätta med vikarier fullt ut. I oktober beslutar nämnden om
ett inköps- och vikariestopp. De nya skärpta lokala allmänna råden gör att det inte finns några möjligheter att öka intäkterna.



6. Kultur- och fritidsnämnden 

6.3. Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämnden
Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-12-11

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 5 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-19 
2020-11-17

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i maj framkom 1 avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment 
som följdes upp. Avvikelsen avsåg uppföljning av att rutinen vid försäljning av 
konst efterföljs. 2 av tre kontrollmoment ska följas upp vid uppföljningen i 
november. Ett av dessa är det kontrollmoment som visade på avvikelse. Åtgärd 
framgår ej av protokoll, men av underlaget i kallelsen.

Vid uppföljning i oktober följs övriga kontrollmoment inklusive de två från 
uppföljningen i maj. Samtliga anges vara godkända. 

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 
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I detta avsnitt redovisas kultur- och 
fritidsnämndens uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 
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6.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende
2020-05-19 ► Muntlig information med anledning av pandemin

► Muntlig information om sjukskrivningstal i kommunen
► Beslut om att hålla nämndens sammanträden stängda givet rådande pandemi (§17)
► Vid tertialrapportering framgår ekonomiska följder av pandemin, se särskilt avsnitt om ekonomisk uppföljning. 

2020-11-17 ► Läget i förvaltningen och verksamheterna med anledning av covid-19
► Personalläget med anledning av covid-19

Kommentar ► Nämnden mottar uppföljning vid två av fyra sammanträden under 2020. Ett beslut fattas enligt ovan. Samtliga ärenden framgår i punktform. Det 
går av protokollen inte att utläsa vad som informerats om utöver vad som anges ovan. 



7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

7.1. Ekonomisk uppföljning 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen 
behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde
Nämnden sammanträder ej i 

april
2020-05-25 2020-09-29 2020-11-17

Nämndens bedömning Ej tillämpligt Positiv Positiv Positiv

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ej tillämpligt Ja, till KSF

Ja, till KSF för åtgärd. 
Enligt styrmodellen ska 
delårsrapporteringen 

delges KF. 

Ja, KSF

Övrigt
► I januari och augusti lämnas muntlig information om ekonomin, övrig information framgår inte. 

► Muntlig information om orsaker till överdrag på investeringar, övrig information framgår inte. 



7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

7.2. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-12-17

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 6 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Nej

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Delvis, för tre kontrollmoment anges ”enheterna” 

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-25 
2020-11-17

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Nej. Vid uppföljning i maj godkändes samtliga kontroller undantaget en. Denna 
var hänförlig till att kontroll inte genomförts. Vid uppföljningen i december har 
samma kontroll fortfarande inte genomförts. En annan kontroll har ej 
genomförts med hänvisning till hög arbetsbelastning. 

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar 

Det framgår inte till vem uppföljning och att hela enheten är ansvarig kan 
tydliggöras. Vi kan av underlaget inte utläsa varför kontroll av 
inköp/upphandling inte genomförts. Vi noterar att nämnden godkänner båda 
uppföljningarna. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

7.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende
2020-03-18 ► Muntlig information om löpande möte med kommunledningen med anledning av covid-19
2020-06-16 ► Nämnden beslutar om revidering av delegationsordning med anledning om regeringens proposition om ny lag gällande smittskyddsåtgärder. 

Beslutet villkoras med hänsyn till att riksdagen fattar beslut om ny lagstiftning. Ett nytt avsnitt (23) har lagts till och avser enligt underlag i 
kallelsen totalt 21 delegationsbeslut. Ärenden avser exempelvis beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder och möjl ighet att förena 
detta med vite. Regeringens förslag innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra 
spridning av det covid-19. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de 
förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Lagen förväntas träda i kraft 2020-07-01, vilket 
innebär att föreslagen ändring gäller från och med då och förutsätter att regeringen fattar beslut enligt lagt förslag. Förslagen på revidering 
bygger på framtaget förslag från SKR. 

► Muntlig information om sjukfrånvaron 
Kommentar ► Av återrapporterade delegationsbeslut i nämndens protokoll går det inte att utläsa om delegationsrätten enligt beskrivningen ovan nyttjats. 

► Information om personal och sjukfrånvaro lämnas vid samtliga sammanträden



8. Utbildningsnämnden

8.1. Ekonomisk uppföljning 
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Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden 
samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2020-04-27 2020-05-25 2020-09-21 2020-11-23

Nämndens bedömning Negativ Negativ Negativ Negativ

Expedieras till KS/KF enligt 
budgetregler

Nej, enbart till 
förvaltningschef 

Nej, enbart till 
förvaltningschef 

Ja
Nej, enbart till 

förvaltningschef 

Övrig uppföljning och 
kommentarer

► I januari återremitterar nämnden förvaltningens förslag. Uppdrag lämnas om att utarbeta en budget i balans. En redovisning av
kostnadsökningar ska presenteras. Utbildningschef får i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska kostnader för verksamheten
om totalt 12 000 tkr. Vilka åtgärderna är framgår inte av protokollet. 

► I januari får utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9 
organisation. Syftet med en sådan omorganisation är bl.a. att bli mer resurseffektiva och höja kvaliteten i undervisningen. 
Återrapportering sker i mars med alternativa förslag. Informationen godkänns men några beslut fattas inte. I april beslutar nämnden 
om nytt uppdrag rörande skolorganisation, fokus ska avse det pedagogiska perspektivet och vilket lokalbehov och geografiska 
förutsättningar som finns. Utredningen godkänns vid sammanträdet i maj. Beslut med grund i genomförd utredning fattas ej. I 
augusti lyfts förskole- och skolorganisationen på nytt. Informationen godkänns men beslut fattas ej. I november fattar nämnden 
beslut om ny förskole- och skolorganisation, enligt förslag den 17 november 2020. 

► Per den sista mars visar nämnden negativt resultat, men en årsprognos enligt budget, alltså -15,7 mkr. Inga åtgärder presenteras. 
Nämnden fastställer utarbetat förslag till budget 2020 och föreslår fullmäktige medge nämnden att bedriva underskott om maximalt
15,7 mkr. Samtidigt får utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder. Dessa ska återkopplas vid 
varje nämnd. KF återremitterade ärende med motiveringen att nämnden skulle ta fram en konsekvensbeskrivning. I juni fattas nytt 
beslut om förslag till fullmäktige om att nämnden ska medges gå med underskott om maximalt 15,7 mkr. Av protokollen kan vi inte 
se att åtgärder tagits fram, beslutats om eller genomförts. 

► I augusti meddelas att budgethanteringen ska ses över för att skapa en tydligare resurstilldelning, informationen godkänns. Vid 
sammanträdet i september finns ”Resursfördelningen 2021” med som en informationspunkt. Muntlig information om ekonomin 
lämnas vid sammanträdet i februari och augusti, övrig information eller åtgärder framgår inte. 

► I november presenteras resultat av extern konsultrapport rörande utveckling av barn- och elevpeng. Rektorer upplever ej 
budgetprocessen som tydlig. Förvaltningen och ekonomienheten har sett över resursfördelningen. Rektorer ska få ett tydligt verktyg 
för att kunna arbeta med sin egen budget. Nämnden beslutar föreslå fullmäktige om att godkänna framskrivet förslag. 



8. Utbildningsnämnden

8.2. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-12-16

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 6 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-25 
2020-12-14

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i maj framkom 3 avvikelser, 3 kontroller godkändes. För de 3 
kontroller som inte godkändes framgår åtgärder av underlag i kallelse. Vid 
uppföljning i december framgår att 5 av 6 kontroller godkänns. Åtgärd framgår 
för den kontrollpunkt som ej godkänns.

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Nej

EY kommentar 
Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. Nämnden 
har inte rapporterat resultatet till revisorerna. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2020-03-27

► Nämndens sammanträden hålls stängda tillsvidare med anledning av covid-19. 
► Muntlig information lämnas rörande beslut att bedriva distans- och fjärrundervisning på campus samt planerad distansundervisning för 

årskullarna 3-9. Eleverna tränas i distansundervisning i klassrumsmiljö.
► Muntlig information lämnas rörande bedömning av barn till personer med samhällsviktiga jobb och hantering av kostnader knutet till pandemin. 

Övrig information framgår ej. 
► Den 18/3 fattade utbildningschef och rektor beslut om att alla elever erbjuds distansundervisning som en följd av covid-19. Det finns en grupp 

elever som inte har tillgång till digitala hjälpmedel och som har svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Dessutom finns det en 
grupp som ej har förmågan att tillgodogöra sig densamma. Nämnden ställer sig bakom fattat beslut och ger ordförande i uppdrag att fatta beslut 
om att ha viss platsundervisning på Campus. 

2020-04-27

► Delegationsbeslut: Ordförande fattar beslut om att öppna Campus för mindre grupper
► Muntlig information lämnas av tf. förvaltningschef rörande hemundervisning med anledning av covid-19. Det framgår inte vilka årskurser det 

gäller. 
► Muntlig information om frånvaro bland personal och elever.

2020-06-16 ► Beslut om att öppna Campus för undervisning på plats.

2020-09-21 ► Muntlig information om covid-19 i verksamheterna. 

2020-11-23 ► Muntlig information om covid-19 i verksamheterna.



9. Svar på revisionsfrågor
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Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt att 
verksamheten styrs utifrån de mål 
och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

Delvis. Både kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt fullmäktiges 
anvisning. Enligt budgetregler kan nämnderna lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. De två nämnderna har antagit 9-10 
nämndmål vardera. Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har antagit egna mål eller brutit ned fullmäktiges mål rörande ”Attraktiv 
bostadsort”. Detta noterade revisorerna även vid den grundläggande granskningen 2019. För målet har fullmäktige angett fem mätbara mål, varav 
fyra avser kommunikation och service till medborgarna, där även nämnden kan anses ha en betydande roll för en god måluppfyllelse. 

Nämnderna följer upp målen i samband med delårsbokslutet. Även om fullmäktiges mål (vilka i den fördjupade granskningsrapporten beskrivs som 
indikatorer) inte omhändertas inom ramen för nämndernas verksamhetsplaner, noterar vi att dessa kommenteras i kultur- och fritidsnämndens 
delårsbokslutet, vilket är positivt. 

För flera mål framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året. För båda nämnderna är det framförallt covid-19 som påverkar 
måluppfyllelsen, då flera av de aktiviteter som skulle ha genomförts har ställts in. För dessa anges inte heller åtgärder i de fall då målet inte bedöms 
kunna uppnås. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder bedöms/kommenteras inte särskilt i denna rapport. 

Har kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll, det vill säga 
i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt 
kommunala anvisningar?

Delvis. Samtliga har upprättade internkontrollplaner som följs upp minst en gång årligen. Enligt reglementet ska dock uppföljning ske två gånger 
årligen. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden expedierar inte uppföljningen av intern kontroll till kommunens revisorer i enlighet med 
internkontrollreglementet. 

Vi noterar att samtliga internkontrollplaner ser olika ut och huruvida ansvar för kontroller läggs på en funktion eller en enhet varierar. Bedömda risker 
framgår enbart av utbildningsnämndens plan. 

Huruvida åtgärder tydliggörs i protokoll varierar, men för samtliga, undantaget miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det avser dock två kontroller 
som inte genomförts, varav en beskrivning framgår för den ena. 

Har kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering, det vill 
säga i enlighet med kraven i 
kommunens styrmodell?

Delvis. Styrelsen och samtliga nämnder undantaget miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har följt upp den egna 
ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven miniminivå i fastställda budgetregler. De två nämnderna har ej sammanträtt i 
april, varför uppföljningen per sista mars uteblivit.

För utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tre av fyra månatliga ekonomiska uppföljningar inte expedierats till kommunstyrelsen. 
Detta noterade revisionen även vid den grundläggande granskningen 2018 och 2019. 



10. Källförteckning

Dokument:

► Reglemente för intern kontroll

► Mål och budget 2020–2022

► Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020

► Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020

► Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020

► Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2020

► Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

► Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020

► Utbildningsnämndens internkontrollplan 2020

► Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2020

► Kommunstyrelsens protokoll 2020

► Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020

► Utbildningsnämndens protokoll 2020

► Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020

► Delårsrapport Oxelösund 2020

► Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2020

► Utbildningsnämndens delårsrapport 2020

► Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2020
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förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta skrivelse daterat 2021-05-14 som yttrande i ärendet.

2. Sammanfattning
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om
styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller
verksamheternas krav på ändamålsenlighet.

Samtliga nämnder inom kommunen rekommenderas att:
- Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.
- Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av den granskning som gjorts avseende
kommunens hantering av IT. Vård- och omsorgsnämnden följer de interna styrdokument,
riktlinjer och rutiner som finns gällande kommunens hantering av IT. Dock kan
ansvarsfördelningen och rollerna förtydligas i nämndens samtliga verksamhetsområde.
Nämnden avser därför ta fram interna dokument som tydliggör roller och ansvarsfördelning
samt att tillse att dessa personer har tillräcklig kunskap inom verksamhetsområdet.

Vidare avser vård- och omsorgsnämnden att upprätta en handlingsplan som tydliggör och
konkretiserar målen i Digital plan 2018–2021. Vård- och omsorgsnämnden har utsedda
yrkesroller som skall verka som kontaktpersoner för informationsfrågor. Dock har
tjänstemännen på dessa positioner bytts ut över tid vilket gjort att säkerhetsarbetet stannat
av i verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden avser därför att under hösten göra en
nystart av informationssäkerhetsfrågor.

Beslutsunderlag
Yttrande daterat 2021-05-14

Missiv från revisorerna, 2021-03-23

Revisionsrapport – Granskning av kommunens hantering av IT, mars 2021.
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Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT

Granskning av kommunens hantering av IT
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds
kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och
kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på
ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är
ändamålsenliga.

EY:s sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns
upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i
uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.

EY bedömer att kommunen, på övergripande nivå, har en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det
finns en överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift
och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig
systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid
beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.

EY bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en tillfredställande
styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. Kommunen har en god
kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat informationen för, i stort sett, samtliga
system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket EY ser positivt på.

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket EY ser
positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas dock rutiner
för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och
informationssäkerhet. EY bedömer det angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det
genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och
informationssäkerhet.

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, loggkontroller
och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret ligger på
systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av uppföljning för att
säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga
förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.

EY bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare.
Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god säkerhetskultur. Det saknas
en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet.

EY rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:
• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.
• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av den granskning som gjorts avseende kommunens
hantering av IT. Vård- och omsorgsnämnden följer de interna styrdokument, riktlinjer och rutiner som
finns gällande kommunens hantering av IT. Dock kan ansvarsfördelningen och rollerna förtydligas i
nämndens samtliga verksamhetsområde. Nämnden avser därför ta fram interna dokument som
tydliggör roller och ansvarsfördelning samt att tillse att dessa personer har tillräcklig kunskap inom
verksamhetsområdet.
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Vidare avser vård- och omsorgsnämnden att upprätta en handlingsplan som tydliggör och
konkretiserar målen i Digital plan 2018–2021. Vård- och omsorgsnämnden har utsedda yrkesroller
som skall verka som kontaktpersoner för informationsfrågor. Dock har tjänstemännen på dessa
positioner bytts ut över tid vilket gjort att säkerhetsarbetet stannat av i verksamheten. Vård- och
omsorgsnämnden avser därför att under hösten göra en nystart av informationssäkerhetsfrågor.



 
Revisorerna 

 
 
Till:       För kännedom:  
Kommunstyrelsen,     Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden,    Nyköpings-Oxelösunds  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,   Gemensamma servicenämnd 
Utbildningsnämnden,     
Vård- och omsorgsnämnden 

Granskning av kommunens hantering av IT 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens 
hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är 
ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller 
och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.   

Vår sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns 
upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i 
uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.  

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en 
överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift och förvaltning 
av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig 
systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid 
beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det kontaktpersoner i 
informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.  

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en tillfredställande styrning 
av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. Kommunen har en god kännedom kring 
samtliga verksamhetssystem och har klassat informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s 
verktyg KLASSA, vilket vi ser positivt på.   

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket vi ser positivt 
på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas dock rutiner för att 
genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. Vi 
bedömer det angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser 
beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.  

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, loggkontroller och 
rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret ligger på 
systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av uppföljning för att säkerställa 
efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att 
bedriva sitt uppdrag.    

Vi bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser 
beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av 
gällande rutiner och främja en god säkerhetskultur.  

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet. 
Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden återrapportering beträffande IT- och 
informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder 
vid identifierade svagheter är ytterst begränsad.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT 
och informationssäkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser 
beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare. 

• Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande rutiner. 
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Revisorerna 

• Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och 
mallar. 

• Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för 
att bedriva sitt uppdrag.  

• Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande 
systemförvaltningsmodell. 

• Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital plan 
2018–2021. 

• Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för IT-
säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma..   

Samtliga nämnder inom kommunen rekommenderas att:  

• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 

• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system 

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade 

nämnder till den 4 augusti 2021. 

 

Oxelösund den 23 mars 2021 

För kommunrevisorerna 

 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 

Ordförande    Vice ordförande 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
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"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Eva Asthage
Undertecknare 1
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll 
kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på 
ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet 
är ändamålsenliga.   

Vår sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det 
finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns 
det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.  

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en 
överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift 
och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har 
en tydlig systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. 
Vidare saknas det kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid 
respektive förvaltning.  

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en 
tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. 
Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat 
informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket vi ser 
positivt på.   

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket 
vi ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas 
dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer det angeläget att kommunstyrelsen 
säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet.  

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, 
loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret 
ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av 
uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att 
systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.    

Vi bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god 
säkerhetskultur.  

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden 
återrapportering beträffande IT- och informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens 
helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder vid identifierade svagheter är 
ytterst begränsad.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet. 
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• Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. 

• Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande 
rutiner. 

• Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, 
riktlinjer och mallar. 

• Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga 
förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.  

• Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande 
systemförvaltningsmodell. 

• Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital 
plan 2018–2021. 

• Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för 
IT-säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma. 

 
Vi rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:  
• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 
• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Offentlig verksamhet är som alla verksamheter i hög grad beroende av 
informationsteknologi (IT) i olika former. Samtliga av kommunens verksamhetsområden är 
beroende av fungerande IT-stöd. Detta gäller i allra högsta grad samhällskritisk 
verksamhet. IT har blivit en strategisk resurs för att uppnå ändamålsenlighet samt 
effektivitet i de verksamheter där kommunen verkar. 

En verksamhets beroende av IT medför dock risker i olika grad. Ett exempel är den ökade 
sårbarheten vid olika former av driftstörningar. Det är därför väsentligt att kartlägga hur 
IT-säkerhetsarbetet hanteras, avseende t.ex. kommunikation och underhåll.  

Det är väsentligt att det finns en strategisk styrning samt tillräcklig intern kontroll knutet 
till IT i kommunen. I Oxelösunds kommun är drift av ett flertal IT-system utlagda på extern 
leverantör, vilket i sin tur ställer krav på tydliga avtal samt en systematisk uppföljning.  

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys 2020 beslutat att rikta en 
fördjupad granskning mot kommunens IT-hantering. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är 
ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms 
huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.   
 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

► Hur säkerställs informationssäkerhet samt funktionalitet och säkerhet i de IT-systemen 
som kommunen använder? 

► Är ansvarsfördelningen med avseende på IT tydlig? 
► Finns tydliga styrdokument (policy, riktlinjer) och följs efterlevnaden av dessa upp 

regelbundet? 
► Genomförs regelbundna riskanalyser med avseende på IT-området? 
► Hur arbetar kommunen med externa leverantörer av IT-system och stödtjänster? I 

synnerhet avseende upphandling, styrning och uppföljning av sådana tjänster? 
 

2.3 Ansvarig nämnd och avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder på en övergripande nivå. 

Granskningen omfattar inte penetrationstester eller liknande av kommunens IT-system. 

Informationssäkerhet berörs till viss del inom ramen för rutinerna kring IT-hanteringen. 

Informationssäkerhets grundprinciper är: 
• Konfidentialitet (Informationen är otillgänglig för obehöriga) 
• Integritet (Säkerställa tillförlitlighet i informationen) 
• Tillgänglighet (av information) 

2.4 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som ligger till 
grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen.    
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► Mål och budget 2020–2022 
► Relevanta av fullmäktige antagna styrande dokument på området 
► COSO-modellen för intern kontroll 
► MSB:s metodstöd KLASSA 

I verksamheters arbete med ledningssystem för informationssäkerhet finns det vissa 
komponenter att beakta. MSB:s metodstöd är en bra utgångspunkt och är uppdelat på fyra 
metodsteg med tillhörande metoddelar: identifiera och analysera, utforma, använda och 
följa upp.  

 

I stort, bygger såväl LIS som COSO-modellen på liknande principer för styrning, vilket även 
appliceras på den interna kontrollen kring IT-hanteringen. COSO-modellen består av fem 
huvudkomponenter:  

• Kontrollmiljö (exempelvis ledarskapsresurser, ansvarsfördelning oh styrdokument), 
• riskanalys,  
• kontrollaktiviteter,  
• information och kommunikation (som hjälpmedel räknas exempelvis intranät och 

utbildning),  
• uppföljning. 
 

2.5 Metod  

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Intervjuer har 

genomförts med ansvariga/samordnande funktioner rörande IT i kommunen, se bilaga 1. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade getts möjlighet att komma 

med synpunkter på rapportutkastet för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på 

korrekta fakta och uttalanden. Granskningen har genomförts december 2020 – mars 

2021.  
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3. Resultat av genomförd granskning  

3.1 Styrning av IT-området 

Digital plan 2018–2021 
Kommunstyrelsen beslutade i 2017 om Digital plan 2018 – 2021. Syftet med den digitala 
planen är att ge stöd och vägledning i verksamheternas planering och genomförande av 
den digitala utvecklingen. Den digitala planen innehåller strategiska inriktningar och vägval 
gällande digital kompetens, delaktighet, trygghet, innovation, ledning, infrastruktur och 
hållbarhet. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för att samordna och följa upp arbetet 
med handlingsplanen samt de uppsatta målen. För att omsätta planens syfte och mål ska 
planen kompletteras årsvis med en handlingsplan innehållande planerade insatser. Enligt 
uppgift har detta inte gjorts för respektive förvaltning. Det finns pågående processer för 
att ta fram planer vid utbildningsförvaltningen, äldreomsorgsförvaltningen och social- och 
omsorgsförvaltningen.  

Kommunstyrelseförvaltningen tar däremot fram en handlingsplan kring digital utveckling 
för två år framåt. Denna innehåller de planerade utvecklingsbehoven vid respektive 
förvaltning, baserat på ambitionerna i den digitala planen. Denna redovisas för IT-chefen 
och kommuncheferna, delvis för att säkerställa en långsiktig planering.  

Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
Riktlinjer för IT-säkerhet fastställdes av kommunchefen 2012. Riktlinjerna beskriver 
kommunkoncernens vilja och mål för drift och förvaltning av kommunens IT-resurser samt 
arbete med informationssäkerhet. Denna är, enligt intervjuade, gällande även för bolagen. 
Av riktlinjerna framgår roller och ansvarsområden. I riktlinjen framkommer även att det i 
kommunens årliga verksamhetsplan ska specificeras årsvisa mål samt direktiv för 
uppföljning, utvärdering och avrapportering.  

Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
Kommunchefen antog i maj 2012 Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun. I 
rutinerna för IT-resurser tydliggörs att ansvariga chefer är ytterst ansvariga för att 
medarbetare har nödvändiga kunskaper för att nyttja IT-resurser på ett säkert och effektivt 
sätt. Vid varje förvaltning ska det också finnas en kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor. Detta saknas dock vid tiden för granskningen. I rutinerna för 
IT-resurser redovisas både gemensamma rutiner för kommunens och vem som är ansvarig 
för respektive område.  

 

3.1.1 Mål för området 

Inom området för granskningen har kommunen ett flertal mål. Målen återfinns främst i 
deras rutiner och riktlinjer. Nedan presenteras de mål som har bäring på 
granskningsområdet.  
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De mål som finns i Mål och budget 2020 samt den digitala planen följs upp inom ordinarie 
styrprocess med måluppföljning. Det finns ingen uppföljning av de mål som fastställts i 
kommunens rutiner eller riktlinjer med bäring på området.  Det finns inte heller någon 
samordnad uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenten.  

 

3.1.2 Ansvarsfördelningen med avseende på IT   

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter. Av Reglemente för 
Oxelösunds kommuns kommunstyrelse framgår även att styrelsen ansvarar för 
utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.  

Oxelösunds och Nyköpings kommuner har sedan juni 2010 ett organiserat samarbete 
genom nämnden ”Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 
service”. Nyköping kommun är värdkommun för nämnden.  Den Gemensamma 
Servicenämnden ansvarar för utvärdering och styrning av IT-enheten för att säkerställa att 
stödet svarar mot verksamhetsbehovet och att arbetet utförs enligt fastställda planer. 
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Sedan januari 2020 har kommunen en funktion med ansvar för 
informationssäkerhet/GDPR-samordnare. Informationssäkerhetsansvarig kallar till möten 
månadsvis med IT-strateg och säkerhetsstrateg för diskussion kring aktuella 
informationssäkerhetsfrågor, så som molnlagring men även åtgärder utifrån den 
genomgenomlysning som kommunen gjorde 2020 (se 3.2).  

Vidare har kommunen en extern resurs som är dataskyddsombud/personuppgiftsansvarig
1
. 

Den externa resursen är gemensam för flera kommuner i regionen. För ändamålet finns 
gemensamma Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. Vidare finns 
personuppgiftsombud vid varje förvaltning. Det sker en regelmässig uppföljning av avtalet 
beträffande dataskyddsombudet med Flens kommun, som bjuder in till utvärdering. För 
närvarande är avtalet under omprövning då de samverkande kommunerna har blivit färre.  

Av rutiner för IT-resurser framgår att förvaltningschefer, chefer för centrala enheter och 
avdelningar samt enhetschefer ansvarar för att personalen inom verksamheterna får 
nödvändiga kunskaper för att IT-resurser ska kunna utnyttjas på ett säkert och effektivt 
sätt.  

Förvaltningschef respektive chef för central enhet är ansvarig för informationssäkerheten 
vid respektive verksamhet. Av rutiner för IT-resurser framgår att det vid varje förvaltning 
ska finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor som kan medverka i information 
och erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Enligt uppgift finns det, vid tiden för granskningen, 
inte uttalade kontaktpersoner för informationssäkerhetsfrågor.  

Förvaltningen ansvarar för säkerheten av den information som hanteras av verksamheten. 
Servicedesk samt drift och förvaltning av kommunövergripande verksamhetssystem 

(säkerheten i IT-miljön) hanteras däremot av IT-enheten
2
. IT-enheten är gemensam för de 

båda kommunerna, dock med Nyköpings kommun som värdkommun. Beställd tjänst 
levereras efter överenskommelse. Relationen mellan de båda kommunerna regleras i avtal. 
Oxelösund kommuns IT-strateg har till uppdrag att följa upp överenskommelsen med 
Nyköpings kommun. Detta innefattar ansvar för att följa faktureringen och 
kostnadsutvecklingen samt kravställa.    

 

3.1.3 Rollfördelning mellan Oxelösund och Nyköping 

Ansvarsfördelningen mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun styrs av 

samverkansavtalet/överenskommelsen
3
. Den gemensamma nämnden och respektive 

kommunstyrelse beslutar om förlängning av avtalet med två år i taget. Avtalet innefattar 
denna typ av (infrastruktur)leverans: 

• Servicesdesk,  
• drift och förvaltning,  
• produktförsörjning (arbetsplatser, utskriftsenheter).  

IT-enheten har även ett åtagande kring systemförvaltarsamordning och IT-säkerhetsfrågor 
(informationsklassningsarbete). Informationsklassning sker efter beställning av 

 
1
 Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds  

kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.   
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans  
tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
2
 Undantaget telefonisystemet 

3
 Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet, 2015 – 2018 
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verksamheterna i Oxelösunds kommun. Av avtalet framgår att Oxelösunds kommuns 
beställarorganisation (IT-strateg, Oxelösund) ska hantera kravställning gentemot IT-
enheten. Av intervjuer med funktioner vid IT-enheten framgår dock att enskilda 
kravställningar även kan komma från tjänstemän inom Oxelösund kommuns förvaltningar 
och bolag som inte är systemansvariga.  

IT-enheten leds av en IT-chef direkt underställd kommundirektören i värdkommunen. 
Därutöver finns funktioner med ansvar för den tekniska säkerheten, samt två 
systemförvaltarsamordnare.  

Systemförvaltarsamordnarna stöttar de personer inom Oxelösunds kommun och Nyköpings 
kommun som är systemansvariga eller systemförvaltare. Därutöver har 
systemförvaltarsamordnarna i uppdrag att: 

• Stödja verksamheter med informationsklassning, 
• Stödja verksamheterna med att ta fram informationssäkerhetskrav vid 

upphandlingar, 
• Ta fram rutiner för systemförvaltning, 
• Stödja systemägare i arbetet med behörighetskontroll. 

I samarbetsavtalet regleras att kommunerna ska sträva efter att ha samma styrdokument, 
alternativt likställa innehållet i de olika styrdokumenten. Enligt intervjuade finns det en klar 
diskrepans inom detta område. Ett exempel är Oxelösund kommuns Digitaliseringsplan som 
inte är helt synkad med Nyköping kommuns e-strategi, bland annat avseende ambitioner 
och prioriteringar. Enligt intervjuade uppstår det flera gånger problem med krockar kring 
prioritering av projekt i de olika kommunerna. Inom ramen för IT-strategiforum (se 
beskrivning nedan) avser kommunerna enas om satsningar/prioriteringsförslag utifrån vad 
som framgår i de olika styrdokumenten. 

Av överenskommelsen framgår att verksamheterna ansvarar för att: 

• Vid förnyelse av verksamhetssystem, beakta möjligheterna till samordning med 
övriga verksamheter I de båda kommunerna.  

• Utarbeta verksamhetsplaner och systemförvaltarplaner (se även 3.1.4) 

Vidare framgår av överenskommelsen att det finns tre forum för samverkan. Dessa 
beskrivs nedan. 

IT-strategiforum 
Det finns ett gemensamt forum för att hantera strategiska frågor kring prioriteringar inom 
IT- och informationssäkerhetsområdet. Varje kvartal träffas IT-chef (Nyköping), E-strateg 
(Nyköping), Kommundirektör (Nyköping), Kommunchef (Oxelösund) och IT-strateg 
(Oxelösund) för att diskutera strategiska frågor.  

IT-verksamhetsform 
Dessa möten sker mellan IT och verksamheterna på ledningsnivå. Syftet är att förankra 
planerna och ha en löpande dialog kring verksamhetsutveckling och utbildning. Det 
framgår dock att detta forum inte längre är aktivt efter beslut i IT-strategiforum. 

 

IT-referensforum 
Därutöver finns även ett ”IT-referensforum” med syfte att ha en löpande dialog mellan IT 
och verksamheterna på operativ nivå. Oxelösunds kommun har representation från 
samtliga förvaltningar och bolag. Där finns möjligheter att undersöka synergier mellan 
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förvaltningar som har samma typ av uppdrag, även förvaltningar i Nyköpings kommun. IT-
chef och operativa funktioner från IT är med på mötet. Dagordning och protokoll skrivs.    

 

3.1.4 Styrning av IT 

Systemförvaltningsmodell - modell för styrning av IT 

Av Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen i maj 2015, 
gällande för Oxelösund och Nyköpings kommun framgår även mål och ansvarsfördelning 
mellan IT-enheten och verksamheterna. Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
framgår bland annat att kommunen ska:  

• verka för en proaktiv systemförvaltning 
• ha en tydlig fördelning av ansvar  
• ha en strategisk styrning,  

► där en systemförvaltningsstrategi på 2-5 år beslutas av kommunstyrelsen. 
Enligt uppgift har ingen ny strategi tagits fram efter den som beslutats i maj 
2015.  

• ha en taktisk styrning 
► Systemägare beslutar om förvaltningsplan 

• ha en operativ styrning 
► Löpande uppföljning kring systemet, ex. loggkontroller 

Kommunens Organisation och Systemförvaltningsplan för Oxelösund och Nyköping utgör en 
mall för planeringsunderlag. Planen ska sedan utgöra ett styrinstrument och stöd för det 
operativa arbetet med aktuella system eller objekt. Det är systemägaren som ansvarar för 
att förvaltningsplanen tas fram.  

Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en större roll i ansvaret för 
verksamhetsutveckling genom digitalisering. Av överenskommelsen kommunerna emellan 
framgår emellanåt att IT-enheten ska stödja verksamhetsutveckling med IT genom att:  

• tillhandahålla kompetens och resurser för beredning och förslag till förbättringar 
avseende övergripande IT-arkitektur 

• utveckla Nyköpings och Oxelösunds kommuners IT-miljö 

Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell framgår att IT-styrningen innebär att: 
1. Verksamheten kravställer/efterfrågar utveckling/support och hanterar framdriften 
2. IT-enheten stödjer verksamheten 
3. Leverantören utför ändringarna 

En utmaning som beskrivs av de intervjuade är skillnaden i arbetssätt, efterlevnad av 
rutiner och uppföljningen inom området. De båda kommunerna har olika arbetssätt, 
resurser och kompetens kring framdriften av verksamhetsutveckling genom digitalisering. 
Kommunstyrelseförvaltningen fastställer dock en handlingsplan kring digital utveckling för 
två år framåt med de planerade utvecklingsbehoven vid respektive förvaltning. Denna 
avser underlätta planeringen för IT-enheten beträffande resurser. Intervjuade uppger dock 
att planeringsprocesserna inte är synkroniserade kring förfrågningar om exempelvis 
förändringar i drift och förvaltning av system och att ad hoc förfrågningar kan komma med 
kort framförhållning. Det finns däremot systemansvariga vid förvaltningarna som upplever 
att det vore fördelaktigt med större flexibilitet kring förfrågningar med kort 
framförhållning.  
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Kommunen har fastställt systemägare och systemförvaltare för de olika systemen. Dessa 
personer har huvudsakligen andra tjänster inom förvaltningarna och avsätter delar av 
tjänsterna till uppdraget som systemförvaltare. Några av de tillfrågade systemförvaltarna 
uppger att de inte har tillräckligt med tid för att utföra alla de arbetsuppgifter som krävs 
inom ramen för uppdraget som systemförvaltare. Det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats och loggkontroller samt behörighetskontroller inte har 
genomförts.  

Det finns relevanta utbildningsplaner och checklistor för utbildning av systemägare och 
systemanvändare som inkluderar IT- och informationssäkerhet. Vidare finns kvartalsvisa 
forum för systemförvaltare med olika teman och stöd för upprättande av 
förvaltningsplaner.  

Support och felanmälan tillhandahålls under kontorstid av tilldelad systemansvarig som i 
sin tur kontaktar IT-support vid behov. Respektive systemägare har en teknisk 
systemansvarig (TSA) vid IT-enheten för stöd kring tekniska frågor. Det finns tillfrågade 
systemansvariga som uppger att svarstiden inte alltid är tillfredställande. 

 

3.2 Riskanalyser 

Det finns flera risker kopplat till IT-hanteringen och informationssäkerhet. De 
påverkansfaktorer som är lämpliga för en organisation att ta i beaktande är:  

• Externa faktorer, så som lagstiftning och marknad 
• Interna faktorer, så som resurser, avtal och struktur 
• Relationer, som kunder/brukare, klienter, partners  

Det bör finnas en systematisk plan för förnyade riskutvärderingar. 

Under januari 2020 genomfördes en översyn av kommunens arbete med 
informationssäkerhet på uppdrag av kommunchefen. Kommunstyrelseförvaltningens 
säkerhetsstrateg, IT-strateg och GDPR-samordnare fick i uppdrag att kartlägga 
informationssäkerhetsarbetet med utgångspunkt i gällande lagkrav och regler. 
Kartläggningen skulle vidare mynna ut i en handlingsplan med åtgärder. De delar som 
kartlades och analyserades i kommunens översyn var: 

• Ansvar, styrning och organisation 
• Utbildning och information 
• Avbrott och kontinuitet 
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• Hantering av känsliga handlingar  
• Incidenthantering 
• Informationsklassning av system  
• Behörighets- och loggkontroll 
• Upphandling 
• Signalskydd 

I samband med riskanalysen upprättades en handlingsplan med åtgärder fördelade på 
kortsiktiga åtgärder (akuta) och långsiktiga. Åtgärdslistan innefattade åtta åtgärder, varav 
fyra var av långsiktig karaktär. Exempelvis att utbilda medarbetare och upprätta vissa 
rutiner, bland annat riktlinjer för informationssäkerhet vid upphandling. Dessa åtgärder har 
inte genomförts vid tiden för granskningen. Av de kortsiktiga åtgärderna har tre (av fyra) 
åtgärdats vid tiden för granskningen. Den åtgärd som återstår avser en informationsinsats 
som bland annat berör personuppgifter. Enligt intervjuade har kommunen inte kommit fram 
till hur omfattande insatsen ska vara samt vilken målgrupp som ska nås.  

Det saknas rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser på övergripande nivå 
beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. 

Respektive systemansvariga ska årligen ta fram riskanalys och kontinuitetsplan i enligt med 
systemförvaltningsplanen. 2014 och 2015 gjordes en årsvis samordnad uppföljning av 
planerna för alla system. Sedan 2016 har det dock inte genomförts någon samordnad 
uppföljning av dessa då medarbetarna upplevde uppföljningen som en rapportering snarare 
än ett verktyg för planering. Därmed saknas nu en samordnad kontroll över dessa. 
Ansvaret för genomförandet ligger dock fortsatt på de systemansvariga. Några av de 
tillfrågade systemförvaltarna uppger att det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats. 

Vidare ska det vid förändringar i IT-system göras riskanalys kring 
informationssäkerhetsområdet i de fall risker identifieras i förändringsbegäran. Detta ska 
genomföras av den systemägare som ansvarar för förändringsbegäran.  

 

3.3 Funktionalitet och säkerhet i IT-systemen 

Några av de komponenter som vi vill se ska finnas på plats avseende IT och 
informationssäkerhet, baserat på praxis kring intern kontroll, innefattar bland annat: 

• Kännedom om alla tillgångar med information, såväl fysiska som system och mjukvara 
• Att kommunen har fastställda systemägare och informationsägare  
• Att klassificering av information sker efter en systematisk modell 
• Att det finns krav på hantering av extern media och kryptering 
• Att det sker en periodisk rensning av behörigheter 
• Att tillgången till nätverken är begränsad 
• Att det finns vägledningar för lösenordshantering 
• Det finns rutiner för back-up och virusskydd 
• Att det sker en bevakning av nätverket (brandvägg etc) 
• Att det finnas sätt för att identifiera avvikelser, utreda och hantera avvikelser. Därefter 

utvärdera åtgärderna och skapa ett lärande för reducering eller eliminering av framtida 
liknande avvikelser. 

 
Kommunen har kartlagt samtliga system och fördelat systemansvariga för de respektive 
systemen. Vidare har kommunen har dokumenterade rutiner för: 
• IT-säkerhet 
• IT-resurser 
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• Lösenordshantering 
• E-post och känslig information 
• Upphandling av IT-system 

• Behörighetstilldelning 
• Säkerhetskopiering och backup 
• Incidenthantering 
• Personuppgiftsrapporter 
 
Kommunen har en egenkontroll som varje enhet ska göra årligen. Egenkontrollen är 
uppbyggd kring Checklista för årlig kontroll av verksamhetens säkerhet. I denna ingår IT-
säkerhetsfrågor. Bland annat huruvida medarbetare känner till rutiner för felanmälan, 
driftavbrott, lösenordsbyte och sekretessbelagda uppgifter. Verksamheterna ska årligen 
skicka in ifylld checklista till kommunens säkerhetsstrateg. Under 2020 erhöll 
säkerhetsstrategen enbart checklistor från 34 av kommunens 41 enhetschefer. Om 
verksamheterna identifierar brister ska dessa hanteras av enhetschef inom ramen för en 
handlingsplan. Det sker ingen uppföljning från centralt håll kring hur enheterna arbetar 
med att åtgärda eventuella brister.  

Informationsklassning 

Syftet med klassning är att säkerställa att informationen har ett tillräckligt skydd  
under informationens ”livscykel”. Det som ska tydliggöras med klassningen är hur 
informationen får användas: 
• Hur man får lagra informationen (kryptering) 
• Hur man får dela informationen 
• Får man visa informationen 
• Hur raderas informationen på ett säkert sätt?  

Oxelösund kommun har genomfört informationsklassningar av all digital information i de 
mest väsentliga IT-systemen i enlighet med Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid 
extern åtkomst. Informationsklassningen har skett utifrån SKL:s verktyg KLASSA4. Enligt 
uppgift återstår att klassa informationen i några system, exempelvis mindre system med 
ytterst få användare eller system som inte kopplar upp sig mot internet. Klassificeringen 
genomförs av systemförvaltarsamordnare vid Nyköpings IT-enhet och innefattar 
informationsklassning samt handlingsplan. Respektive systemägare och systemförvaltare 
ansvarar för att åtgärda de eventuella brister som identifieras i handlingsplanen. Det sker 
ingen samordnad kontroll eller uppföljning av dessa handlingsplaner.  

Vid förändringar i systemet finns en blankett för Förändringsbegäran. Inom ramen för 
denna krävs ställningstaganden kring huruvida förändringen påverkar 
informationsklassningen, om det krävs någon ny registrering kring 
personuppgiftsbehandling samt behov av riskanalys. Registrering av kommunens 
personuppgiftsbehandling i de olika verksamhetssystem har genomförts i samband med 
införandet av dataskyddförordningen. Enligt uppgift ska kommunens 
personuppgiftsansvarig under 2021 gå igenom samtliga system med 
personuppgiftsansvariga vid respektive förvaltning för att säkerställa att allt finns 
registrerat.  

Styrning av driftsäkerhet 
Vad gäller funktionaliteten i IT-systemen finns en, av Oxelösund kommun, fastställd 
priolista för de system som kommunen arbetar i. Det finns inga fastställda SLA-nivåer, utan 

 
4
 Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar 

informationen. 
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alla system ska driftsättas omedelbart vid driftavbrott. Prioriteringslistan förtydligar vilket 
system som ska åtgärdas först om flera system skulle gå ned. I de fall molntjänster är 
förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån (SLA5). 
Bland annat specificering av andel tid med driftavbrott som accepteras för de olika 
systemen.  

Av Rutin för säkerhetskopiering framgår att IT-enheten säkerhetskopierar/tar backup av all 
data, inklusive system, efter en rutin som bygger på daglig, veckovis och månatlig intervall 
(baserat på vilken säkerhetsklass systemet fått, A-D). Backuperna förvaras i IT-enhetens 
sekundärhall åtskilda från driftservrarna. Regelbundna tester sker av kopiornas läsbarhet. 

Systematisk testning  
Det finns rutiner för att systematiskt genomföra penetrationstester och sårbarhetsanalyser 

av IT-miljön, såväl som cybersäkerhetsanalyser
6
. Detta har gjorts både internt (av 

Nyköpings IT-enhet) och med hjälp av externt konsultstöd. Syftet är att identifiera 
svagheter i systemen.     

Incidentrapportering  
Vid incidenter ska felanmälan göras till systemansvarig samt incidentrapport upprättas 
enligt mall. Det finns en Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten den 18 
februari 2014, reviderad den 20 juni 2016. I denna anges att den som ”äger ärendet i 
Nilex ansvarar för att skriva incidentrapporten.” i Platina. Det finns även en mall/blankett 
för incidentrapport, upprättad av systemförvaltarsamordnare vid IT-enheten.  

Av Rutin för incidentrapportering framgår att avrapportering sker till IT-chef och 
systemansvarig. Vidare anges att det för verksamhetssystem rörande Oxelösunds kommun 
även ska skickas en rapport till IT-strateg. Detta sker huvudsakligen vid större incidenter 
rörande systemen. Vid kris eller omfattande störning ska även rapportering ske till TiB, 
kommunchef och IT-strateg.  

Av de gemensamma ”Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen framgår bl a 
”För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-
chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 
dataskyddsombud”. Incidentgruppen ska tillsammans med den som upptäckt incidenten 
utan onödigt dröjsmål kartlägga incidenten, göra en inledande bedömning och vidta 
nödvändiga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan.  

 

3.4 Externa leverantörer av IT-system och stödtjänster 

Vid upphandlingar finns fastställda IT- och informationssäkerhetskrav som ska inkluderas 
vid inköp av IT-relaterade produkter eller tjänster. Detta enligt fastställda Rutiner för IT-
resurser. Enligt uppgift finns det exempel på tillfällen då fastställda krav inte har tagits med 
av beställare vid IT-relaterade upphandlingar.  

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna individuella sekretessavtal med de 
konsulter som stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-miljö. I Processen 

 
5
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 
6
 Bland annat CIS topp 20 Cybersäkerhetsanalys är ett internationellt säkerhetsramverk och verktyg som 

används för att analysera organisationens IT-miljö. Tester sker inom 20 områden (även kallat kritiska 
kontrollpunkter).  
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Införande av ny IT-lösning finns även beskrivet att upprättande av 
personuppgiftsbiträdesavtal ska ske. Enligt uppgift används SKR:s standardmall för 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller 
servicenivån (SLA7). 

 
7
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 
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4. Vår bedömning 

Styrdokumenten för Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun korrelerar inte alltid. Det 
finns olika ambitioner uttryckta i respektive kommuns styrdokument. Detta skapar 
svårigheter för IT-driften när det gäller prioritering av projekt och åtgärder. Det finns 
krockar kring de digitala ambitionerna som avses hanteras inom strategiska forum men 
inte är helt tydliggjord. Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en 
större roll i ansvaret för verksamhetsutveckling genom digitalisering. Denna fråga bör 
rimligen hanteras inom ramen för framtida förnyelse av avtalet.  

Riktlinjer för IT-säkerhet avser gälla även för bolagen. Vi konstaterar dock att 
styrdokumentet inte har beslutats av fullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolagets VD 
eller bolagens styrelser. Vi bedömer att så bör ske för att styrdokumentet ska vara gällande 
även för bolagen.   

Utifrån systemförvaltningsmodellen framgår att kommunen ska ha en strategi beslutad av 
kommunstyrelsen som sträcker sig över 5 år som mest. Vi noterar att ingen ny strategi har 
tagits fram sedan 2015. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör besluta om en ny strategi 
samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell. 

Av den digitala planen framgår att planen ska kompletteras årsvis med en handlingsplan 
som konkretiserar målen och fastställer planerade insatser. Enligt uppgift har detta inte 
gjorts för respektive förvaltning. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att så 
sker.   

Vid varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor. Detta 
saknas dock vid tiden för granskningen. Vi bedömer det angeläget att kommunen utser 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.  

Det saknas rutiner för att systematiskt genomföra riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver tillförsäkra 
att det genomförs systematiska riskanalyser av kommunens IT-hantering samt 
informationssäkerhetsområde.  

Det finns parallella rutiner för incidentrapportering, både blanketter och system. Vi 
bedömer att kommunen behöver tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och 
synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar. 

Kommunen har omfattande riktlinjer, rutiner och mallar vilket ställer krav på tillräcklig 
kunskap hos medarbetare som vardagligen hanterar systemen. Vi noterar att modellen för 
styrning av IT ställer höga krav på att verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. Respektive chef ansvarar för att 
medarbetarna har tillräcklig kunskap. Det sker dock ingen uppföljning av detta. Det finns 
utbildningsplaner för systemansvariga. Kommunen har uppmärksammat att det finns ett 
behov av informations- och utbildningsinsatser kring informationssäkerhet. Vi bedömer det 
angeläget att kommunen genomföra utbildnings- och informationsinsatser beträffande 
både informationssäkerhet och IT-hantering. Sannolikt kan säkerhetsstrategens underlag 
beträffande medarbetarnas kännedom om rutinerna utgöra ett underlag för vilka insatser 
som det finns behov av.  

Vi bedömer även att Oxelösund kommun behöver genomföra informationsinsatser för att 
tillse att beställarorganisationen är tydlig för samtliga medarbetare inom 
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kommunkoncernen, samt att kravställningar gentemot Nyköping kommun huvudsakligen 
hanteras genom denna.  

Det finns en årlig checklista för viss uppföljning av efterlevnad kring IT-säkerheten. Det 
sker däremot ingen samordnad kontroll av efterlevnad av de mål som finns beträffande IT- 
och informationssäkerhet, exempelvis i rutiner för IT-säkerhet.  
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5. Svar på revisionsfrågor  

Oxelösund den 23 mars 2021 

 

Madeleine Gustafsson  Jan Darrell 

Verksamhetsrevisor, EY  Certifierad kommunal revisor, EY 

Revisionsfråga Svar 

Är ansvarsfördelningen med 
avseende på IT tydlig? 

Delvis. Relationen med Nyköping kommun beträffande 
IT regleras i samverkansavtal.  Det finns utmaningar 
kopplat till de olika prioriteringarna i Oxelösund och 
Nyköping.  Det finns en tydlig styrning av IT med 
fastställd systemförvaltarorganisation. Det 
framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för 
medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska 
finnas vid respektive förvaltning. 

Finns tydliga styrdokument 
(policy, riktlinjer) och följs 
efterlevnaden av dessa upp 
regelbundet? 

Delvis. Det finns relevanta styrdokument men saknas en 
regelbunden uppföljning av efterlevnad, bland annat 
avseende Riktlinjer för IT-säkerhet. Kommunens 
checklista för systematiskt säkerhetsarbete innebär en 
viss kontroll av efterlevnad, men denna är inte 
tillräcklig.  

Genomförs regelbundna 
riskanalyser med avseende på 
IT-området? 

Nej. Det genomfördes en översyn av IT- och 
informationssäkerhetsområdet under 2020. Inom 
ramen för denna identifierades vissa risker/åtgärder.  
Det genomförs riskanalyser vid förändringsbegäran. Det 
saknas dock rutiner för att genomföra systematiska 
riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och 
informationssäkerhet. 

Hur säkerställs 
informationssäkerhet samt 
funktionalitet och säkerhet i 
de IT-systemen som 
kommunen använder? 

Det finns relevanta rutiner. Kommunen har god 
kännedom om systemet och en tydlig 
systemförvaltarorganisation. All information i de 
väsentliga systemen har klassats. Det finns en styrning 
av driftsäkerheten och genomförs tester. Vi noterar att 
modellen för styrning av IT ställer höga krav på att 
verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. 

Hur arbetar kommunen med 
externa leverantörer av IT-
system och -stödtjänster? I 
synnerhet avseende 
upphandling, styrning och 
uppföljning av sådana 
tjänster? 

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna 
individuella sekretessavtal med de konsulter som 
stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-
miljö. I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part 
finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån 
(SLA). 
Vid upphandlingar finns fastställda IT- och 
informationssäkerhetskrav som ska inkluderas vid inköp 
av IT-relaterade produkter eller tjänster.  
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6. Bilaga: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
 
• Kommunchef, Oxelösunds kommun 
• Ekonomichef, Oxelösunds kommun 
• IT-strateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• IT-chef, Nyköpings kommun  
• Systemförvaltarsamordnare, IT enheten Nyköpings kommun 
• Systemutvecklare, IT-enheten Nyköpings kommun 
 
Synpunkter har även inhämtats från: 
• Säkerhetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• Utbildningschef, Oxelösunds kommun 
• Systemansvarig, utbildningsförvaltningen 
• Systemansvarig, kulturförvaltningen 
• Systemansvarig, vård- och omsorgsförvaltningen 

 
Dokument  
• Mål och budget 2020 
• Reglemente för Oxelösunds kommuns kommunstyrelse, beslutad av fullmäktige den 19 

september 2018. 
• Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service, antagen 2017 
• Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 – 2022 
• Digital plan 2018–2021 
• Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
• Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
• Riktlinjer för tillämpningen av dataskyddsförordningen, beslutad av kommunstyrelsen 

den 6 mars 2019 
• Bilaga 8 – Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport 

• Organisation och Systemförvaltningsplan 
• Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen maj 2015 
• Förteckning över systemansvariga 
• Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
• Checklista för systematiskt säkerhetsarbete 

• Urval av sju inkomna checklistor från enheterna 2020 
• Checklista för utbildning till systemansvarig 
• Mall, förändringsbegäran 
• Mall, incidentrapport 
• Utbildningsmaterial, Introduktion för nya system- och tjänsteförvaltare 
• Kravspecifikation, upphandling, informationssäkerhetskrav 
• Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten 2014-02-18, reviderad 2016-06-

20 
• Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid extern åtkomst, upprättad av IT-enheten 

2017-01-20 
• Rutin för säkerhetskopiering, upprättad av IT-enheten 2012-11-20 reviderad 2014-11-

28.  
• Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-

verksamhet, 2015 – 2018 
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Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Alexandra Westin

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över Fritidsplan för Oxelösunds kommun

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på Fritidsplan för Oxelösunds kommun.
Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att lämna yttrande på Fritidsplanen.

Planen har i dagsläget mer utformningen av en vision än en plan, och bör konkretiseras
avseende på vilket sätt och vem/vilka som ska förvekliga planens ambitionsyttringar.
Förvaltningarna anser att planen i sin helhet är bra men skulle önska att planen tydliggör
ansvarsfördelningen. På vilken nämnd faller exempelvis ansvaret att förverkliga:

- att samtliga invånare ska ha tillgång till hav, skärgård, natur och rekreation.
- att (idrotts- och fritids-) anläggningarna är till för alla, även för personer med

funktionsnedsättning.
- att skapa mötesplatser för äldre med gemenskap för att slippa ensamhet.

Inom ramen för stimulansmedel Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i vården
och omsorgen av demenssjuka avser äldreomsorgsförvaltningen under 2021 att tillsätta en
person på projektanställning med uppdrag att intensifiera arbetet med den uppsökande
verksamheten som ska fungera förebyggande. Den uppsökande verksamheten och det
professionella stödet ska även genom stöd och information underlätta äldre personers
vardag såväl som motverka ensamhet.

Senior- och anhörigcaféet är en verksamhet som bedrivs i Koordinatens lokaler vilket är en
mötesplats för äldre och deras anhöriga, och vilken förvaltningarna avser fortsätta med.
Förvaltningarna ställer sig positiv till att föreningslivet skapar fler mötesplatser för att
förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer.

Beslutsunderlag
Förslag till Fritidsplan för Oxelösunds kommun (391609).

Katarina Haddon / Kristina Tercero Alexandra Westin
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kustbostäder
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Begäran om yttrande

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till Fritidsplan för Oxelösunds
kommun. 

Nu har nämnden/styrelsen möjlighet att lämna yttrande/synpunkter på Fritidsplanen.

Yttrande/synpunkter ska ha inkommit senast 2021-06-01 till registrator-
kfn@oxelosund.se.

Kultur- och fritidsnämnden
Agnetha West
Nämndsekreterare

Ärende hos kommunen: KFN.2020.49
Mottagare: [Registrator-kustb@oxelosund.se];[Registrator-
un@oxelosund.se];[Registrator-von@oxelosund.se];[registrator-
msn@oxelosund.se];[Registrator@oxelosund.se];



Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumentinformation

Fritidsplan Oxelösunds
kommun



Plan 2 (11)

Datum

2020-

Innehållsförteckning

1. Bakgrund

2. Folkhälsa

3. Idrott och fritidsanläggningar

4. Stöd till föreningar

5. Friluftsliv

6. Stipendier



Plan 3 (11)

Datum

2020-

Förslag till fritidsplan för Oxelösunds kommun

1 Bakgrund

Oxelösunds kommun är en naturskön kommun med närhet till havet och naturen
och goda möjligheter till ett aktivt och rikt fritidsutbud. Oxelösund erbjuder en
fantastisk skärgårdsmiljö. Det unika med Oxelösund är att 85 procent gränsar till
havet vilket innebär att i princip alla upplevelser blir havsnära. Med närheten till
havet och skogsområden med naturreservat ges boende och besökare stora
möjligheter att vistas i naturen. Det finns goda möjligheter till bad, fiske och det
ges möjlighet till olika typer av vattensporter. Det finns ett stort utbud av
småbåtshamnar.

Vi har olika idrotts, fritidsanläggningar, simhall och ett stort antal ideella
föreningar som erbjuder möjligheter till omväxlande och spännande aktiviteter.
Oxelösunds kommun har cirka 12 000 invånare och gränsar till Nyköpings
kommun. Under sommaren växer kommunen tack vare fritidshus och besökare.
Kommunens geografiska läge med närhet till Stockholm är viktig för utvecklingen.
Det är nära för föreningar från Stockholm och andra större städer att åka på
cuper, anordna läger och utbyta erfarenheter med Oxelösunds föreningsliv.
Tillgången till planer och hallar är relativt stor

Syfte

Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga vilka möjligheter till idrott och
motion som finns i Oxelösunds kommun. Planen vänder sig till först och främst till
föreningslivet och kommunen. Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i
framtiden? Syftet med planen är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och föreningslivet för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett
rikt fritidsutbud kunna främja stark folkhälsa.

 att Oxelösunds kommun ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion
och rekreationsmöjligheter inbjuder till en god hälsa för alla, bidra till
integration, tillgänglighet och jämställdhet

 att kommunen värnar om natur- och grönområden genom bevarande av
viktiga natur- och friluftsområden.

 att hålla befintliga idrottsanläggningar och fritidsanläggningar i ett gott
skick och eftersträva maximalt utnyttjande.

 att samarbeta och ge stöd till föreningslivet där och barn och ungdomar är
prioriterade KF och Kommunfullmäktige

 att stödja och uppmuntra med ett årligt stipendium till unga och lovande
idrottare och eldsjälar inom idrotten.

 Att öka idrottsturismen.
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2 Folkhälsa

Bakgrund

För de allra flesta har fysisk aktivitet positiv effekt på hälsan. En stillasittande
livsstil medför ökande förekomst av vällevnadssjukdomar, som hjärt- och
kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Ökad fysisk aktivitet är ett sätt att motverka
dessa. Att sjukfrånvaron minskar och arbetsglädjen ökar är målsättningen för
kommunen. Folkhälsoarbetet sker i den kommunala organisationen inom
näringslivet och inom frivilliga organisationer.

Den nationella rekommendationen när det gäller fysisk aktivitet är minst 150
aktivitetsminuter per vecka. I Oxelösund når 60% av invånarna mellan18-84 år
den rekommendationen, där kvinnor ligger något lägre. (Hälsan i Sörmland en
kommunbeskrivning 2019)

Det finns flera gym i Oxelösunds kommun. Ett finns i Ramdalens Sportcenter som
drivs av en entreprenör. Där finns möjlighet till olika pass och personlig träning
med modern gymutrustning. På Ramdalen finns även ett utegym. SSAB har även
Doppingen som är ett eget gym och det finns flera privata i centrum.
Det finns många möjligheter till utomhusvistelse i skog och mark som påverkar
hälsan positivt och förebygger stress och psykisk ohälsa.

Oxelösunds natur och friluftsområden är viktiga för medborgarnas hälsa och
fungerar som rekreationsområden.

Målsättning

Folkhälsoarbetet måste bedrivas på flera nivåer och på flera olika arenor och nå
flera olika grupper i samhället. Via våra verksamheter skapar vi miljöer och
verksamheter som ska ge möjligheter för alla människor att välja en hälsosam
livsstil. Vi ska värna och skydda våra områden med värdefull natur och skärgård

Mål

 att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i närområdena och i
vardagsmiljön

 att möjliggöra för rörelse genom väl utbyggda gång- och cykelstråk

 att rekreations- och naturområden inbjuder till spontanrörelse.

 att det finns grönområden utformade för plats för lek.

 att inspirera förskolor och skolor och fritidsgård att utifrån sina
förutsättningar lägga in fysisk aktivitet och rörelse i det dagliga schemat.
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 att samtliga invånare ska ha tillgång till hav, skärgård natur och rekreation.

 att skapa nya arenor för spontanidrott som stimulerar till fysisk aktivitet
och integration.

 att skapa mötesplatser för äldre med gemenskap för att slippa ensamhet.

 att skapa en hälsovecka i Oxelösunds kommun tillsammans med
föreningsliv, företagare och andra organisationer.

3 Idrott och fritidsanläggningar

Bakgrund

Oxelösunds kommun har för närvarande ett relativt stort antal anläggningar för
idrott och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för drift o tillsyn
av idrottsplatsen som har en fullstor konstgräsplan, en fullstor naturgräsplan två
femmanna planer och ytor till att måla upp flera planer Anläggningen har tillgång
till 7 omklädningsrum, där 4 är nybyggda. Oxelösunds kommun äger Ramdalens
Sportcenter med simhall och fullstor idrottshall med läktare, som drivs av en
entreprenör. Det finns även en nästa fullstor idrottshall på Brevik och några små
idrottshallar i kommunen. Jogersö Bad och camping ägs av kommunen, men
drivs av en entreprenör. Det finns även två till kommunala bad Vivesta Havsbad
och Stenvik.
Oxelösunds kommun har ett helt nytt sportboende med två sovsalar med plats för
20 personer i varje rum och en stor samlingslokal med kök för läger och cuper.
Sportboendet är i föreningsdrift.
Det finns en tennishall med två utomhusbanor, skateplan och discgolf med 12
korgar. Det finns även en ridanläggning i kommunen. Ridhuset ägs av föreningen
och stallet av kommunen. Flera föreningar har tillgång till egna anläggningar som
kanot, med tillgång till kanotpolo, segling, orientering och olika former av skytte.
Några av anläggningarna ägs och drivs av föreningslivet. Anläggningarna nyttjas i
huvudsak av skola, föreningsliv och allmänhet. Särskilda uthyrningsregler finns
fastställda, där barn och ungdomar är prioriterade.
Oavsett om kommunen hanterar skötseln på sina anläggningar eller om en
förening äger, hyr eller arrenderar en anläggning ska den vara en trygg, säker,
tillgänglig och en attraktiv plats att vistas på.
Avgifter och taxor i Oxelösunds kommuns idrottsanläggningar är subventionerade
för barn, ungdomsverksamhet och föreningsliv. Alla taxor är beslutade av
kommunfullmäktige.
Idrottsturismen är ett sätt att visa upp destinationen Oxelösund och ge en positiv
bild, så att människor vill återvända.
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Idrottsturism är en form av resande där syftet med resan är idrott, där det är både
aktivt och passivt deltagande som räknas. Det kan vara ett besök på en match
eller tävling.

Målsättning

Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar med god tillgänglighet som
tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Anläggningarna ska vara geografiskt rätt
placerade. Oxelösunds kommun ska hålla befintliga anläggningar i god standard
och eftersträva ett maximalt utnyttjande av de resurser som finns. Att det finns
bra möjligheter till att utveckla idrottsturismen i Oxelösund genom att ha bra
möjligheter till att ordna cuper, matcher och läger för föreningslivet.

Mål

 att analysera framtida investeringsbehov av idrotts och fritidsanläggningar

i kommunen.

 att anläggningarna är till för alla även för personer med
funktionsnedsättning.

 att underlätta för föreningar med egen anläggning genom kommunens
anläggningsbidrag.

 att barn och ungdomar ska ha företräde vid fördelning av tider i alla
anläggningar.

 att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning och tävling.

 att utveckla anläggningarnas standard och kvalitet.

 att arbeta för att doping och andra droger inte förekommer på våra
anläggningar.

 att öka tillgängligheten till anläggningar på dagtid, samt skapa möjligheter
till spontanidrott

 att öka beläggningen på sportboendet så att idrottsturism bidrar till antalet
besökare till Oxelösunds kommun ökar.

 att förskolor och skola får fortsätta att använda våra anläggningar på
dagtid.
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4 Stöd till föreningar

Bakgrund

Oxelösunds kommun ger stöd till föreningslivet genom verksamhetsbidrag enligt
Sandviksmodellen och jubileumsbidrag. Anläggningsbidrag och lokalsubventioner
ges till barn och ungdomsföreningar.

Föreningen kan även få stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen och information
om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Ryttarförening har drift och skötselavtal med Oxelösunds kommun.
Idrottsföreningar får hjälp med marknadsföring av sport och sommarlovs
aktiviteter.
Alla bidrag fattas av Kultur och fritidsnämnden.
Förutsättningen är också att föreningen är godkänd och registrerad hos Kultur-
och fritidsförvaltningen i Oxelösunds kommun och att föreningen är registrerad
hos skatteverket och har ett organisationsnummer.
Föreningarna redovisar varje år för sitt värdegrundsdokument

Målsättning

Oxelösunds kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av
aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla.
Föreningarna ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och
tillgänglighet för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgarna
möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt
liv.
Alla barn och ungdomar i Oxelösunds kommun som är föreningsaktiva ska känna
sig trygga och säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka
särbehandling av barn och ungdomar, arbeta för att allas rätt att vara med i såväl
träning som match/tävling.
Oxelösunds kommun ska tillsammans med RF-SISU Sörmland, vilka är
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland, ge
föreningarna stöd och utbildning i krishantering, arbetet mot alkohol, droger
diskriminering och mobbning.
Kommunen betalar ut föreningsbidrag och i Oxelösunds kommun ska det vara till
föreningar vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär och som syftar
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till att skapa en meningsfull fritid med social samvaro. Föreningsbidrag kan sökas
av:

 Barn och ungdomsföreningar

 Kulturföreningar

 Pensionärsföreningar

 Socialt inriktade föreningar

 Intresseföreningar

 Föreningar för medlemmar med funktionsnedsättning

 Studieförbund
Mål:

 att det kommunala bidraget ska underlätta för främst barn och ungdomar.
Det ska finnas utrymme för barn och ungdomars olikheter och alla ska få
delta efter sin egen förmåga. Idrotten är en plats för lek och glädje, träning
och tävling och det är en plats för alla.

 att stimulera samarbetet mellan skola, fritidsgårdar och föreningar. för att
ge alla barn möjlighet att prova olika aktiviteter

 att regelbundet se över bidragsreglerna för att anpassa dem till
föreningarnas och samhällets utveckling.

 att barn och ungdomar i Oxelösunds kommun ska ges möjlighet att delta i
olika aktiviteter och att vara aktiva i olika föreningar. Vi får inte konkurrera
om samma barn, vi uppmuntrar till aktivitet.

 att uppmuntra föreningarna till att genomföra ledarutbildningar i
samarbete med RF-SISU Sörmland och andra studieförbund.

 att uppmuntra till att alla ledare i föreningarna lämnar in ett registerutdrag
från polisen.

 stimulera till idrottande hela livet.

 verksamheten ska följa FN:s barnkonversion.
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4 Friluftsliv

Bakgrund

I Oxelösunds kommun finns det många möjligheter till friluftsliv och
naturupplevelser.
Friluftsliv kan vara allt från promenader i närmaste skogsdunge till paddling i
ytterskärgården. Andra aktiviteter kan vara vandring, cykling, ridning,
fågelskådning, bad och skidåkning. Friluftsliv kan även vara att bara sitta på en
sten ute i naturen och njuta. Det kan alltså vara både fysiska och mer utmanande
aktiviteter och stillsammare avkoppling.
Friluftsliv omfattar även rekreation och naturturism.

Det finns möjlighet till motion och avkoppling genom vacker natur och närhet till
havet. På Jogersö finns det ett 2,5 km långt elljusspår. Ett antal cykelleder och
vandringsleder går genom kommunen. Det finns fyra olika etapper av
Sörmlandsleden i kommunen, Femöre, Furön, Våtmarken och Jogersö-
Ryssbergen. I gamla Oxelösund finns kulturstigen och i centrum finns Hälsans
stig.
Vid snö finns det skidspår på Jogersö.

Oxelösund erbjuder bra möjligheter till bad både sandstränder och klippor. Det
finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn och

lugna skärgårdsöar med både skog och strand. Med närheten till havet finns också
bra möjligheter till segling, kanot och möjlighet till att ha fritidsbåt. Det finns fina
möjligheter till fiske i Oxelösund. De fyra årstiderna ger fiskeåret ett varierande
innehåll.

Viktiga friluftsområden i Oxelösund är Femöre, Jogersö, Stjärnholm, Brannäs
våtmark, Danviksskogen, skogsområdena kring Basttorp och Gabriels torp och
inte minst skärgården.
Skärgården är en av Oxelösunds största tillgångar och ett av kommunens
viktigaste varumärken. Därför finns det en fördjupad översiktsplan Oxelösunds
skärgård 2030. I den behandlas Oxelösunds friluftsvärden på öarna samt hur
dessa ska tillgängliggöras för allmänheten.

Båtliv och båtsportsaktiviteter är en viktig del av friluftslivet. Skärgårdsmiljön är så
pass nära fastlandet att den bidrar till livskvalitet med att bo i Oxelösunds
kommun. Möjligheten att kunna låna, hyra eller att ha egen båt samt at kunna åka
med skärgårdsturer är viktigt för alla.
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På hemsidan söker många information om idrott och friluftsliv.
Många av de friluftsmöjligheter som finns är också av stort intresse för
besökare och turister.
Kustbostäder sköter följande hamnar och serviceinrättningar: Sjöängens
båthamn, Ramdalens båthamn, Stenviks- och Kanalens båthamn,
Badhusvikens båthamn, Östersvikens båthamn, Sandvikens båthamn och
sjöbodar samt Gästhamnen vid Badhusviken.

Målsättning

Oxelösunds kommun ska skapa bra förutsättningar för ett rikt och varierat
friluftsliv och uppmuntra människor till att vistas i naturen där allemansrätten
är en viktig grund. Alla ska ha rätt till möjligheter att få naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Mål

 att friluftsområden och naturreservat även i framtiden finns tillgängliga

 att stötta och bevilja bidrag till de föreningar som arbetar med friluftsliv.

 att tillgänglighet, informationstavlor och skötsel av spår och leder ska
prioriteras.

 att uppmuntra barn och ungdomar till friluftsaktiviteter.

 att värna om allemansrätten.

 att tillgängligheten till stränderna ska behållas och om möjligt
utvecklas.

 att ständigt uppdatera hemsidan och få den översatt till minst ett annat
språk.

 att ge möjlighet till att det finns skidspår vid snö.

 att utveckla båtliv och båtsportsaktiviteter, eftersom det är en del av
det rörliga friluftslivet.

 att öarna i skärgården ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av
friluftsliv.
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5 Stipendier
Bakgrund

Oxelösunds kommun ger varje år ut två stipendier inom idrott. Ansökningar kan
göras under hela året dock senast den 1 november. Kultur och fritidsnämnden
fattar beslut i november varje år.

Målsättning

Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra aktiva
idrottare, vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga.
Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att
uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom
idrottsområdet.

Mål

 att alla ska ha möjlighet att söka stipendium.

 att fortsätta att stödja och uppmuntra lokala förmågor inom föreningslivet

 att skapa engagemang bland kommunens invånare.

Oxelösunds kommun ansvarar tillsammans med föreningslivet att leva upp till
fritidsplanen. Föreningarna ansvara för sina punkter och kommunen för sina.

Visit Oxelösund, Översiktsplanen, Hälsan i Sörmland och Fördjupas översiktsplan
Oxelösunds skärgård.
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Vård- och omsorgsnämnden

Revidering av reglemente

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

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden fastställs.

2. Sammanfattning
Nämnden föreslår fullmäktige att revidera Vård- och omsorgsnämndens reglemente
såtillvida att följande uppgifter överförs till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel (2009:929).

Fullgör kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt 9 kap 19 §
alkohollagen (2010:1622).

Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
avseende tillsyn enligt 7 kap 3 §.

Skälet till föreslagen förändring är att samla kommunens tillsynsansvar så långt möjligt
under en och samma nämnd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar idag tillsyn av
försäljning av livsmedel mm varför en ändring av nämndernas reglementen blir en
effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet då ovan beskrivna produkter ofta finns
hos livsmedelshandeln.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderat reglemente med ändring gulmarkerad.

Katarina Haddon / Kristina Tercero Lars Ask
Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:
Kommunfullmäktige
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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS VÅRD-
OCH OMSORGSNÄMND
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande
särskilda föreskrifter för vård- och omsorgsnämnden.

Verksamhetsområde

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning

1 fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen samt och vad som i lag,

förordning och föreskrift sägs om socialnämnd,

2 ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för den kommunala hälso- och sjukvård

som bedrivs i särskilda boendeformer samt i eget hem,

3 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst,

4 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade,

5 fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen, utöver tillsyn av folköl

6 utövar den kommunala tillsyn enligt tobakslagen om förbud mot försäljning av

tobaksvaror till personer under 18 år samt fullgör kommunens uppgifter enligt lagen

om vissa receptfria läkemedel,

7 utövar tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och

anslutande föreskrifter

8 beslutar om bidrag till föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement

till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper samt

9 avger yttrande angående antagande av hemvärnsmän.

§ 2 Nämnden har ansvar för beslut inom verksamhetsområdet i de ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskild person och i andra frågor som avser enskild person enligt
författning.

§ 3 Nämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

§ 4 Nämnden är styrgrupp för kommunens del av Samordningsförbundet RAR och Lokala
samverkansgruppen LSG.

§ 5 Nämnden har ansvar för kommunens flyktingmottagning

§ 6 Nämnden har ansvar för kommunens kontakter med gemensamma patient- och
hjälpmedelsnämnderna.

§ 7 Nämnden har ansvar för forskning och utvecklingsverksamhet inom sitt
ansvarsområde.



Reglemente för vård- och
omsorgsnämnden

2 (2)

Datum Diarienummer

Nämndens sammansättning

§ 8 Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

§ 9 Utskott

1. Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

2. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som utses bland nämndens
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.

3. Presidiet i nämnden är också presidium i arbetsutskottet.

4. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

5. Ersättare ska kallas till varje sammanträde.

6. Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val skall
fyllnadsval snarast förrättas.

7. Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter
begär det.

8. Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

9. Arbetsutskottet fattar beslut i individuella ärenden enligt lag eller enligt av vård- och
omsorgsnämnden framtagna riktlinjer

10. Utskottet avgör ärenden på delegation, i den omfattning nämnden
bestämmer i särskild delegationsordning.

§ 10 Sammanträden

Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg
anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och omsorgsnämndens
sammanträden.
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1. Om delegation i allmänhet  
Vård- och omsorgsnämnden får 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 myndighetsutövning mot 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 omsorgsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska följande framgå: 
 

- beslutsfattare, 
 

-  beslutsdatum, 
-  hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet 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 delegationsordningen och 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 omsorgsnämndens arbetsutskott 
DSO Dataskyddsombud 
EC Enhetschef 
FCH Förvaltningschef/socialchef 
GDPRS GDPR samordnare 
Handl Handläggare 
KC Kommunchef 
KSO Kommunstyrelsens ordförande 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
VONO Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
VONOV Vård- och omsorgsnämndens vice 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  
  



  
 

8 
 

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   

A.14 Fastställande av nämndgemensamma administrativa rutiner, instruktioner och 
processer FCH  V  
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 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 väcka 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 
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1.10 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden AU 11 § 1 st LVU 

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  

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

VON  14 § 2 st 1 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 

1.15 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 
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1.20 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra AU 26 § 2 st 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 

 

10.Vård enligt LVU 

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 
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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 

ers. i AU
30 § 2 st LVU 

 

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 

 

11. Individ och familjeomsorg  

 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 
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3.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 1.e socsekr 4 kap 1 § SoL 

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

  upp till 2 månaders hyra 1.e socsekr  

  över 2 månaders hyra AU  

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

  upp till 10 % av basbeloppet 1.e socsekr  

  över 10 % av basbeloppet AU  

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

  upp till 25 % av basbeloppet 1.e socsekr  

  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 

 
 

1.e socsekr 
 
 

AU

4 kap 1 § SoL 

 

3.7 Beslut om social förtur till bostad 1.e socsekr 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 
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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 
 

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

1.e socsekr / 
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 1.e socsekr 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 1.e socsekr  

 - i avvaktan på studiebidrag 1.e socsekr  

 - 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 1.e socsekr   

 - beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU  

3.16 Beslut om tillfällig placering i skyddat boende 1.e socsekr / 
socialjour 4 kap 1 § SoL 

Inte varaktig vård, högst fyra månader 
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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  

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 1.e socsekr 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 
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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 
 

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) 1.e socsekr 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) 1.e socsekr 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 uppföljning av barnets situation efter avslutad utredning utan beslut 
om insats, eller efter avslutad placering i familjehem eller HVB 

1.e socsekr 11 kap 4a, 4b §§ 
SoL 

 

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

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

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

3.44 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 1.e socsekr 5 kap 3 § SoF 

3.45 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av god man/förvaltare inte 
längre finns 1.e socsekr 5 kap 3 § SoF  

3.46 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs egendom 1.e socsekr 5 kap 3 § SoF Avser all slags egendom och 

inkomster inkl pension 

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

3.48 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. 

3.49 Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande
1.e socsekr 

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

 

3.50 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 1.e socsekr 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 1.e socsekr 7 § LVM  
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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 

1.e socsekr / 
Socialjour 45 § 1 LVM  

5.9 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid vårdinstitution 1.e socsekr / 
socialjour 45 § 2 LVM  

 

B.6 Föräldrabalken - FB Delegat Lagrum  Kommentar 

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 1.e socsekr 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 1.e socsekr 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 1.e socsekr 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  
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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 1.e socsekr 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 1.e socsekr 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 
 

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 

 

12. Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 

B.7 Socialtjänstlagen - SoL Delegat Lagrum  Kommentar 

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

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
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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 
 

 
1.e socsekr 1 § LSS  

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

1.e socsekr 
FCH 9 § 2 LSS 

 
 

Vidaredelegation 

7.17 Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov 1.e socsekr 9 § 2 LSS  

7.18 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 1.e socsekr 9 § 2 LSS

7.19 Beslut om ledsagarservice 9 § 3 LSS

  högst 10 tim/v Handl

  över 10 tim/v 1.e socsekr

  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
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  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 1.e socsekr

  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 1.e socsekr

  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

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 1.e socsekr 11 § LSS  
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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 1.e socsekr 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 1.e socsekr 

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 

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. 
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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) 

 

 

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. 

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 

 

 

14. Alkohollagen  
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

9.3 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten 
 

 Bifall 
 

 Avslag 

EC  
  

AU  

8 kap 2, 6.2 §§   
AL 
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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

9.16 Beslut om erinran EC 9 kap 17 § AL Sanktioner 
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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
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9.31 Beslut om det föreligger jävsförhållande hos förtroendevald  VONO
16 – 18 §§ FL 
28 – 31 §§ KL 

Beslutet i jävsfrågan kan endast 
överklagas i samband med 
överklagande av beslutet i ärendet 9.32 Beslut om det föreligger jävsförhållande hos kommunanställd  FCH

 

15. Överklagande, yttranden och anmälningar med mera till domstol, åklagare och andra myndigheter 
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  
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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 

 

10.10 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning EC 46 § LVM 

10.11 Yttrande till åklagarmyndigheten 1.e socsekr 11 § LUL 

10.12 Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande den 
som är under 15 år 1.e socsekr 31, 33 §§ LUL  

10.13 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 1.e socsekr 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 
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10.23 Yttranden till lotteriinspektionen angående anordnande av automatspel 
Handl 

3 § Lag om 
anordnande av visst 

automatspel

 

10.24 Upplysningar i vapenärenden 
1.e socsekr  

Uppgifter får endast lämnas ut om den 
enskilde lämnat samtycke (JO 1983/84 
s. 188 f.) 

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 
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16 .Tobakslagen 
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 §

 

17 Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst 
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 §§ 

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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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 
kammarrätt rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats 
av handläggare 

EC 16 §  
Lag om färdtjänst 

 

 

C. GDPR 
 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 
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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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Datum
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00
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Oxelösunds kommun
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Äldreomsorgsförvaltningen

Uppföljning intern kontrollplan 2021

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021, uppföljning 1

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2021. 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 2021.

Av granskningen kan konstateras att merparten av det som följts upp fungerar
väl. Främsta bekymret som framkommer är förekomsten av för långa
utredningstider inom social- och omsorgsförvaltningen. Problemet ar känt sedan
en tid tillbaka varför åtgärder har påbörjats.

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

1. Dokumentation i patientjournal HSL

Patientjournaler har granskats i fem vårdåtaganden med fokus på planer för
aktuella hälso- och sjukvårdsbehov. Urvalet har gjorts slumpvis genom att den
yngste på enheten har valts.

Granskningen har utgått från om det i patientjournalen finns:

-planer med åtgärder för aktuella problem/ medicinska diagnoser: ja: 4/5, delvis
1/5

-planer på aktuella begränsningsåtgärder och registrerat samtycke: ja 1/5,

ej aktuellt: 4/5

-uppföljning i plan från omvårdnadspersonal: ja: 5/5

Åtgärder: Inga åtgärder planeras i nuläget på grund av ansträngd situation för
legitimerad personal.

Nedanstående åtgärder återupptas när situationen förändrats:

- (implementera nya rutiner för journalgranskning av patientjournal.)
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- (fortsatt arbete med work-shops för legitimerad personal om
dokumentation med fokus på planer.)

Granskningen har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Granskningsresultatet bedöms godkänt.

 

2. Riktlinjer inom ÄOF

Fem slumpvis utvalda beslut om särskilt boende har granskats av
utvecklingsstrateg. Samtliga följer aktuell riktlinje för biståndshandläggning.

Resultat godkänt.

3. Riktlinjer inom SOF

Fem senaste verkställda placeringarna inom barngruppen granskades av
utvecklingsstrateg.

I fyra av fem framgår behovet tydligt. I ett ärende har utredaren valt placering
som första val istället för att pröva med familjestöd innan placering vilket inte är i
enlighet med nämndens inriktning att i första hand använda hemmaplans-
lösningar där så är möjligt.

Åtgärd

Riktlinjen behöver uppdateras med ett förtydligande om att det ska framgå av
utredningarna varför annan mindre ingripande insats inte är tillämplig.

4. Genomförandeplaner inom ÄOF

Fem ärenden inom hemtjänsten och fem inom särskilt boende (SÄBO) har
granskats utifrån en fastställd mall.

Inom bägge områdena var fyra av de fem genomförandeplanerna kompletta till
innehållet. I ett ärende inom SÄBO saknades en aktuell plan, sannolikt på grund
av flytt från korttidsboende. Det fanns dock en från korttidsboendet. Även inom
hemtjänst saknades en genomförandeplan. Enda anmärkning utöver avsaknad
av plan var att dessa inte följts upp inom rätt tid.

Tidigare vidtagna åtgärder har synbarligen fått effekt då resultatet är en avsevärd
förbättring gentemot den senaste föregående granskningen.

Resultatet med viss tvekan godkänt.

5. Att reglerna enl 11 kap 1 a § inom SoL vid orosanmälan för barn följs

Utvecklingsledare har granskat samtliga under mars inkomna anmälningar som
inte lett till utredning. Förhandsbedömning har gjorts inom 14 dagar i samtliga fall.
I de ärenden där man inte samtalat med barnet finns en förklarning till orsaken.
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Resultat godkänt.

6. Äldreomsorg hjälp i hemmet

Utvecklingsstrateg har granskat fem slumpvis utvalda ärenden inom hemtjänst.

I samtliga överensstämmer planerade och utförda insatser beslutet.

Resultat godkänt.

7. LSS-insatser

Granskas vid uppföljning 2.

8. SOF utredningar enl 11 kap 1 § SoL

Utvecklingsledare har granskat samtliga under mars pågående utredningar inom
barngruppen. Andelen som pågått över tre månader till mer än hälften (55%)
vilket inte överensstämmer med nämndens mål om högst 10%.

Konsekvens är en ökad risk för att de kommer att överstiga den lagliga gränsen
om högst fyra månader.

Resultatet inte godkänt.

Åtgärd.

Då problemet varit känt under längre tid bör en rutin om uppföljning av
utredningstiderna vara en fast punkt vid gruppens regelbundna arbetsmöten.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2021

Katarina Haddon/Kristina Tercero 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 31 mars 2021:

SoL:

Äldreomsorg - 13 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, 4 av dessa är idag verkställda/avslutade.

- 11 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre månader,
7 av dessa är idag verkställda/avslutade.

IFO - 1 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: - 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, detta är idag verkställt/avslutat.
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Datum

2021-05-17 VON.2021.28

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda/verkställda beslut enligt SoL samt LSS per 31 mars 2021.

Katarina Haddon / Kristina Tercero Lena Lundin
Förvaltningschef Enhetschef

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



Per 2021-03-31 – 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.

Man 1941 Dagverksamhet

Avbrott i
verkstl.

200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare . Verksamheten öppnar igen
när beslut kommer från kommunledningen. Personen har avsagts sig
insatsen. Avslutat

Kvinna 1924 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1937 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1933 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1925 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1952 Dagverksamhet 200413
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 1927 Dagverksamhet 200513
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.



Kvinna 1941 Dagverksamhet 200603
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1926 Dagverksamhet 200716
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 1930 Dagverksamhet 200824
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 1938 Dagverksamhet 200903
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 2014 Kontaktfamilj 201109
Skäl till varför beslut inte verkställts är att en kontaktfamilj inte har
hittats som matchat barnets behov. Förslag på åtgärder: Ha en bank
med familjer.

Kvinna 1939 Dagverksamhet 201008
Personen har tackat nej till platsen för tillfället pga smittläget, beslutet
kvarstår.

Man 1941 Dagverksamhet 201005
Personen provade dagverksamheten 201103 men tackade nej då men
i samtal 210416 så tackade personen ja. Avslutat

Man 1938 Dagverksamhet 201005
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401.Inga nya beslut har
verkställts pga corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledning.

Kvinna 1946 Dagverksamhet 201124
Personen har blivit erbjuden plats men har tackat nej och vill avvakta
läget. Beslut kvarstår.

Man 1930 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad



Man 1942 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga. Corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Kvinna 1940 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga. Corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Man 1958 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl 201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Kvinna 1939 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Man 1950 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspriding. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Kvinna 1926 Särskilt boende 201022
Ingen ledig lägenhet att erbjuda: Personen vistas på korttidsboende i
väntan på säbo. Säbo verkställt i annan kommun 210225. Avslutad

Kvinna 1944 Särskilt boende 201002
Ingen ledig lägenhet att erbjuda. Personen vistas på korttidsboende i
väntan på säbo. Säbo verkställt 210203. Avslutad

Kvinna 1932 Särskilt boende 201021
Ingen ledig lägenhet att erbjuda. Personen vistas på korttidsboende i
väntan på på säbo. Säbpo verkställt 210209. Avslutad



Per 2021-03-31 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 2009 Korttidsvistelse 200812

Kvalificerad person krävs för ändamålet, inget familjehem har hittats.
De har blivit föreslagna korttidshem men tackat nej. Har nu blivit
föreslagna avlösarservice som de ska fundera på.210317
verkställdes beslutet, personen har fått en extern korttidsvistelse.
Avslutad
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

(15) Dnr VON.2021.2

Delgivningar

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Kommunstyrelsen
2020-04-21
Ks § 76 - Ekonomisk uppföljning för hela kommunen per mars

Äldreomsorgsförvaltningen
2021-05-04
Svar på skrivelse gällande finskt förvaltningsområde inom äldreomsorgen.



Brev 1(2)

Datum Dnr

2021-05-04 VON.2021.2

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kristina Tercero

Till:
Finska föreningen i Oxelösund
Finska pensionärer i Oxelösund
Finlands Krigsveteraner

Svar på inkommen skrivelse till Vård och omsorgsnämnden gällande
finskt förvaltningsområde

Den 28 april 2021 inkommer en skrivelse till Vård och omsorgsnämnden och till
äldreomsorgsförvaltningen från finska föreningen i Oxelösund, finska pensionärer i
Oxelösund samt från Finlands krigsveteraner. Skrivelsen avser de rättigheter som
föreningarna påtalar ingår inom finskt förvaltningsområde och som de också
tydliggör att Oxelösunds kommun fattat beslut om den 1:e februari 2015.

Föreningarna påtalar i sin skrivelse att äldre medborgare med finskt ursprung i
Oxelösunds kommun, anser att de inte har fått service och stöd på finska i tillräckligt
stor omfattning när de har varit i kontakt med kommunen, eller fått omsorg via
hemtjänst eller särskilt boende.

Vidare påtalas att det är allmänt känt att åldrandet och demens påverkar förmågan
att kommunicera på ett främmande språk samt att kommunikationssvårigheter också
stärkts som ett led utefter pandemin. Föreningarna påtalar även att vård och
omsorgspersonalens förmåga att förstå brukare som är finsktalande är obefintlig och
att de finsktalande äldre saknar tillräckliga kunskaper att förklara sina behov på
svenska. Detta kan således enligt föreningarna innebära en ökad stress för såväl
brukare som personal som i sin tur kan leda till ett aggressivt beteende hos brukare
när de inte blir förstådda.

Föreningarna anger i sin skrivelse därmed en önskan om att kommunen öppnar en
finskspråkig avdelning på det nya äldreboendet som är under uppbyggnad inom
äldreomsorgsförvaltningen, samt att förvaltningen också anställer flera medarbetare
som behärskar finska. Vidare påtalas också att det dessutom finns ytterligare behov
av finska aktiviteter för äldre brukare med finskt ursprung som till exempel
fikastunder utomhus i mindre grupper åt gången.

Äldreomsorgsförvaltningen har sedan tidigare upprättat en finsk profil på
avdelningen Holmen vid det särskilda boendet Björntorp. I dagsläget finns det två
finsktalande personal på denna avdelning och det bor här i dag en brukare med
finskt ursprung.

På avdelningen Holmen skall finsktalande brukare i första hand erbjudas
boendeplats under förutsättning att inte brukaren har behov som måste tillgodoses
genom andra vård och omsorgsformer som till exempel vid en demenssjukdom. Den
finska kulturen skall också uppmärksammas genom bland annat musik och
högtidsfirande och så vidare under året.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-05-04 VON.2021.4

Sedan tidigare har även äldreomsorgsförvaltningen ett samarbete med Svenska
kyrkan som också haft träffar var 14:e dag med de brukare på Björntorp som är
finsktalande. Detta har dock fått pausas under rådande pandemi.

Inom hemtjänsten är det demenshemtjänsten som har finsk profil och som ansvar
för brukare som är finsktalande.

Vid rekrytering av ny personal så är det finska språket meriterande. Dock skall
påtalas att det varit svårt att rekrytera finsktalande personal under de senaste åren.

Vård och omsorgsnämnden har därmed utefter ovanstående profilering av särskilda
boendeplatser och hemtjänst, samt utefter ovan beskrivna aktiviteter agerat i
enlighet med det beslut som fattades av Vård och omsorgsnämnden den 25
september 2017 (Dnr VON.2016.41)

Kristina Tercero

Förvaltningschef

Äldreomsorgsförvaltningen
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-04-21

Utdragsbestyrkande

Ks § 76 Dnr KS.2021.8

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns.

2. Nämnderna ska till kommunstyrelsen den 2 juni 2021 redovisa förslag till åtgärder
för att få en budget i balans.

Sammanfattning
I mål och budget 2021 har kommunen ett årsresultat på 12,7 mkr och ett resultat
enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,7 mkr.

Resultatet för 2021 kommer enligt prognosen att uppgå till 13,2 mkr, vilket är en
förbättring med 0,5 mkr gentemot budget.

Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -10,1 mkr, beroende
på kommunstyrelsens överskott med 0,1 mkr, kultur- och fritidsnämndens överskott
med 0,3 mkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens underskott med -0,4 mkr
utbildningsnämndens underskott -1,7 mkr och vård- och omsorgsnämndens
underskott med -8,4 mkr. I utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär
avräkning på 3,6 mkr. I vård- och omsorgsnämndens årsprognos ingår
Coronarelaterade merkostnader på 5,1 mkr.

Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 12,8 mkr.

I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett
budgetöverskott på 13,6 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 18
februari. Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticeras ett
budgetöverskott på 1,4 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för januari
och februari.

Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -2,4 mkr. Prognosen
grundas på beräkningar från KPA, som görs två gånger om året. Prognosen är
baserad på KPAs senaste prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2020.

Finansnettot bedöms att visa en negativ budgetavvikelse på -2,0 mkr vilket beror på
förväntad utebliven utdelning från Oxelösunds hamn.

Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 7,7 mkr. Beslut om
tilldelning från reserven har skett på 1,7 mkr till kommunstyrelsen för finansiering av
högre kostnader för Stjärnholms stall. Beslut om tilldelning från reserven har skett på
0,1 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för
januari och februari. Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för
barn- och elevpeng för mars till och med december på 3,6 mkr som förväntas
finansieras med medel från kommunens reserv för oförutsedda utgiften. Resterande
del av reserven på 2,3 mkr förväntas gå åt under året.

Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,3 mkr förväntas gå åt under
året.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-04-21

Utdragsbestyrkande

Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade merkostnader.
Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Corona relaterade merkostnader.
I dagsläget är eventuella framtida ersättningar inte medtagna i prognosen.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning för hela kommunen per mars
Resultaträkning 2021, kommunen.pdf

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns.

Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) föreslår att nämnderna till kommunstyrelsen
den 2 juni 2021 ska redovisa förslag till åtgärder för att få en budget i balans.

Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Patrik Renfors (V), Britta Bergström (S),
Jan-Eric Eriksson (SD) och Calinge Lindberg (S) yrkar bifall till ordförandes
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Göran Bernhardsson (KD)

Bakgrund:
I mål och budget 2021 har kommunen ett årsresultat på 12,7 miljoner kr.
Verksamheterna bedömer, i prognosen per mars, ett sammanlagt budgetunderskott
på -10,1 miljoner kr. Kommunens möjlighet att hålla sin budget och få ett resultat i
enlighet med våra finansiella mål är därmed beroende av överskott i
Finansförvaltningen.

Det är av stor vikt att kommunen har god kontroll över de intäkter, det
budgetöverskott, som garanterar kommunens positiva årsresultat. I den framlagda
redovisningen hänvisas till ett förväntat budgetöverskott på 13,6 miljoner kr. Orsaken
till detta anges bero på positiva prel. slutavräkningar för 2020 och 2021.

Skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner /SKR) underbygger detta
bara delvis. Enligt SKR:s prognos bedöms prel. slutskatteavräkningar till 223 kr /
invånare för 2020 resp. 465 kr / invånare för 2021. Detta medför ett sammanlagt
intäktsöverskott på ca 8,2 miljoner kr. Återstående överskott är ca 5,4 miljoner kr.
Hur detta uppkommer anges inte.

Det är av stor vikt att redovisning och prognos är tydliga och fullständiga för belopp av
denna storlek. Kommunstyrelsen måste kunna känna till orsaken till ett överskott på
5,4 miljoner kr, särskilt viktigt när verksamheten i övrigt inte alls klarar att hålla sin
budget.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-04-21

Utdragsbestyrkande

Göran Bernhardsson,
Kristdemokraterna (KD)

______

Beslut till:
Utbildningschef (för kännedom)

Chef äldreomsorgsförvaltningen (för kännedom)

Chef social- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)

Miljö- och samhällsbyggnadschef (för kännedom)

Kultur- och fritidschef (för kännedom)

Ekonomichef (för kännedom)

Redovisningschef (för kännedom)

Controller (för kännedom)

Kommunstrateg (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

(14) 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/ April Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
Enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/ April Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
Färdtjänsthandläggare

LSS-handläggare April Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO April Försörjningsstöd, utredn, behandling

Von au 2021-04-27 Protokoll
2021-04-27 Granskning av delegationsbeslut



 

BALANSLISTA VON  1 (2)

Datum   
2021-05-25 
 

  

 

     
 

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 Kristina 
Tercero 

 Muntlig redovisning MI Varje nämnd 

Corona i verksamheterna   Muntlig information   Varje nämnd 

Handlingsplaner med mål och mått   Information MI Varje nämnd 

Omsorgslyftet     MI Se ekonomisk 
uppföljning 

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 Kristina 
Tercero 

2013-08-26 Muntlig redovisning  

 
MI April, augusti 

och december 

Redovisning åtgärder/orsaker 
sjukskrivningstal 

Kristina och 
Katarina 

2017-08-30  MI April, augusti 
och december 

Välfärdsteknik Kristina 
Tercero 

2017-05-30 
2019-03-26 

Plan för fortsatt införande - återrapport MI Maj, augusti 
2021 

Uppdrag om besparingar utifrån 
verksamhetsplan 2020-2022 

Kristina och 
Katarina 

2019-02-27  B  

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

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

 
B 

Maj 
Q2 2021 

Socialtjänst och skola i samverkan Katarina 
Haddon 

2019-11-26 Muntlig info maj MI 
 

Maj 2021 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
 



  2 (2) 
Datum
2021-04-27  

 
Språktest i verksamheterna  2020-11-24 Uppdrag att utreda införande av språktest i 

verksamheterna 

Nya uppdrag - tidsperspektiv 

B Maj 2021 
 
 

Uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Samhalls uppdrag 

Kristina/Linn 2020-02-16   
B 

Q3 2021 

Uppföljning av genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden 

Kristina/Katari
na 

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

 Uppföljning ska ske i nämnden i maj 2020 
och Q2 2021.

B  
Q2 2021  

Kompetensförsörjningsplan    Muntlig information MI Q3 2021 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 2021

Senast uppdaterad: 12-04-2021
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