
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-03-26  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 16.00 
  
Beslutande Linus Fogel (S)
 Emil Carlsson (V)
 Katarina Berg (M)
 Astrid Öhman Asp (S)
 Inge Ståhlgren (S)
 Ann Svensson (S)
 Eva Lantz (M)
 Birgitta Skårberg (KD)
 Per Krusell (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Christina Johansson (S)
 Tonny Hammar (S)
 Lena Svedlind (S)
 Gada Hussain Ujjan (S)
 Sinikka Konttinen (V)
 Anders Lundgren (M)
 Tommy Linder (L)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Ingela Mindemark MAS
 Lars Ask Utvecklingsstrateg 
 Åsa Mirheim Utvecklingsstrateg 
 Pål Näslund, § 22-26 Verksamhetsekonom 
 Jonas Gustafsson, § 22 IT-strateg
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 22  - 29  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-03-26  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-04-01 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-04-23 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2019-03-26   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 

Von § 22 Information: Plan för införande av välfärdsteknik 
 

4 - 5 

Von § 23 Information/Rapporter 
 

6 

Von § 24 MAS rapport 
 

7 

Von § 25 Anhörigplan 
 

8 - 9 

Von § 26 Uppdrag att utreda avgift för boendestöd 
 

10 - 11 

Von § 27 Yttrande över revisionsrapport: Förstudie rörande kommunens insatser 
mot sjukfrånvaro 
 

12 - 13 

Von § 28 Delgivningar 
 

14 

Von § 29 Redovisning av delegationsbeslut 
 

15 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 22        Dnr VON.2018.24               
 
 
Information: Plan för införande av välfärdsteknik  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Jonas Gustafsson föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 23        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Pål Näslund informerar om ekonomisk uppföljning per februari. 
 
Katarina Haddon, Titti Kendall och Pål Näslund informerar om konsekvens-
beskrivning 2020-2022. Ärendet kommer upp för beslut på sammanträdes  
i april. 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om  
 
 APIL - arbetsplatsintegrerat lärande. 
 Aktivitetsinspiratörer avslutas sista mars. 
 Två ansökningar inlämnade för ESF-projekt inom Social och 

omsorgsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen - Arbetslösa 
ungdomar ska komma i arbete eller studier samt utrikesfödda kvinnor ska  
komma i arbete.  

 
Titti Kendall informerar om kö till särskilt boende. 8 väntar på särskilt boende 
omvårdnad och 9 väntar på särskilt boende demens.  
 
Ordförande informerar om  
 3 besök i verksamheterna för nämnden under året. Det första i maj och två  

under hösten. Förslag på besök är Drivhuset, Familjecentral och någon  
avdelning på Björntorp och sinnesrummet.  

 Möte med kommunala pensionärsrådet i mars. 
 
Emil Carlsson (V) och Ann Svensson (S) informerar om utbildning 19 mars i 
Alkohollagen. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 24        Dnr VON.2019.14               
 
 
MAS rapport  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen om ”Trygg hemgång och effektiv planering vid utskrivning 
från slutenvård”. 
 
 
Sammanfattning 
 
Trygg hemgång och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård.  
 
Mål < 3 dagar i genomsnitt från utskrivningsklar till hemgång från sjukhus. 
 
Resultat för februari 2019: 1,07 dagar. 
Resultat för hela 2019: 1,08 dagar. 
 
Arbete pågår med att förändra rutiner för hantering av de olika färgprocesserna,  
så att individen inte ska behöva stanna kvar på sjukhuset i väntan på insatser från 
kommunen.  
 
I de fall individerna har väntat mer än 1 dag i februari, har de väntat på korttids-
boende. De allra flesta behöver inte vänta alls. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-03-13. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 25        Dnr VON.2018.53               
 
 
Anhörigplan  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Fastställa Plan för Anhörigstöd i Oxelösunds kommun, daterad 2019-03-14. 
 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att under rubriken Syfte lägga till att planen  

ska utmynna i en aktivitetsplan med tydliga och konkreta mål och insatser. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) Sörmland beslutade  
den 8 september 2017 att anta en länsgemensam strategi för stöd till anhöriga.  
Med hjälp av den strategiska planen ska samarbetet mellan huvudmännen för-
bättras och ett antal aktiviteter som beskrivs i strategin ska stödja utvecklingen  
av att ge anhöriga bättre stöd och se anhöriga som en resurs utifrån delaktighet.  
 
Enligt Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga ska varje huvudman 
ta fram en handlingsplan utifrån lokala förutsättningar för att kunna stödja anhöriga 
och se dem som en resurs.  
 
Målet är att: 
 förebygga ohälsa hos anhöriga.  
 höja kvaliteten i vård och socialtjänst utifrån brukarens/patientens perspektiv 

(personcentrerad vård) genom att arbeta nätverksorienterat och involvera 
individens nätverk.  

 öka anhörigas delaktighet och se dem som en resurs i individärenden och 
verksamhetsutveckling. 

 
Den lokala planens syfte är att utveckla och säkerställa stödet till anhöriga i 
Oxelösunds kommun utifrån kommunmålet att främja god folkhälsa genom 
delaktighet och inflytande. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-03-14. 
Förslag till anhörigplan 2019-03-14. 
Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-03-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 25        Dnr VON.2018.53               
  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastställa Plan för Anhörigstöd i Oxelösunds kommun, daterad 2019-03-14. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Förvaltningschefen får i uppdrag  
att under rubriken Syfte lägga till att planen ska utmynna i en aktivitetsplan med 
tydliga och konkreta mål och insatser. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och eget tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Enhetschef Administration och service (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 26        Dnr VON.2019.24               
 
 
Uppdrag att utreda avgift för boendestöd  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Avgift för insatsen boendestöd föreslås upphöra från 2020-01-01. 

 
2. Förslaget tas upp till beslut i kommunfullmäktige i samband med fastställande  

av taxor för 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om 
avgiften för boendestöd kan reduceras eller helt tas bortför att brukare inom 
funktionsstöd ska i större utsträckning använda sig av boendestöd. 

Konsekvensbeskriva vad detta skulle bli för mervärde för brukaren och vad det skulle 
medföra för kostnadsökningar för nämnden. 

Bakgrunden till frågeställningen handlar om att personer som är i behov av insatsen 
kan bli hjälpta till en förbättrad livskvalitet men avstår från att ansöka på grund av 
ekonomiska skäl. Även den omständigheten att avgiften omfattas av maxtaxan vilket 
be 

gränsar kostnaden för den enskilde är detta inte ett tillräckligt starkt incitament för en 
målgrupp som i grunden är resurssvag. Konsekvensen har blivit i ett flertal fall  
att man istället ansöker om och i vissa fall erhåller insatsen kontaktperson vilket 
innebär en påtaglig högre kostnad för kommunen än vad intäkterna via avgifter 
inbringar per insats.    

Utöver kostnaden finns fler fördelar att brukare erhåller boendestöd före kontakt-
person. 

För att nämna några så är en boendestödjare en av kommunen anställd person med 
ett tydligt kompetenskrav för sitt uppdrag och som erhåller fortlöpande ny kunskap i 
sitt arbete. Här råder även tydliga regler om krav på uppföljning och dokumentation 
samt anmälningsplikt vid befarade missförhållanden vilket är tillförsäkrar 
rättssäkerhet i verksamheten.  

En kontaktperson är en lekman vars enda uttalade förväntan beträffande kvalifika-
tioner är ett stort engagemang och intresse för andra människor. Det finns således 
inget formellt kompetenskrav. Likaså ställs inga formella krav på dokumentation eller 
uppföljning även om kommunen kan göra sådana överenskommelser med 
uppdragstagare. 

För närvarande erhåller cirka 20 personer boendestöd och cirka 50 kontaktperson. 

Av kostnadsjämförelsen framgår att en avgiftsbefriad insats för boendestöd är för 
kommunen ekonomiskt fördelaktigare än användande av kontaktperson, som är  
en jämförbar åtgärd. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-03-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 26        Dnr VON.2019.24               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-03-15. 
Konsekvensanalys 2019-01-28 och kostnadsjämförelse 2019-01-31.   
Von § 74 - Uppdrag om avgift för boendestöd. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ajournering 15.16 - 15.22 
 
Framskrivet förslag 
 
Avgift för insatsen boendestöd upphör. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: 
 
1. Avgift för insatsen boendestöd föreslås upphöra från 2020-01-01. 

 
2. Förslaget tas upp till beslut i kommunfullmäktige i samband med  

fastställande av taxor för 2020. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer framskrivet förslag och egna förslag mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Carina Ceder (för åtgärd) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 27        Dnr VON.2018.72               
 
 
Yttrande över revisionsrapport: Förstudie rörande kommunens 
insatser mot sjukfrånvaro  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna svar på revisionsrapport Förstudie om sjukfrånvaro. 

 
Sammanfattning 
 
En granskning av kommunens insatser mot sjukfrånvaro har gjorts av EY på 
uppdrag av kommunens revisorer. EY:s sammanfattande bedömning är att  
det pågår arbete med att få ner sjukfrånvaron bland kommunens anställda. 
Insatserna är omfattande. EY konstaterar dock att insatserna inte har givit  
resultat i så måtto att sjukfrånvaron minskat och rekommenderar att fler  
analyser görs av vilka åtgärder som fått bäst effekt samt upprättar en plan  
för det fortsatta arbetet.  
 
Revisorerna framhåller att det i förstudien inte framgår om åtgärder genomförts 
kopplat till arbetsorganisation, chefsroller, ledarskap och delaktighet inom de  
enheter där sjukfrånvaron är hög samt inte heller hur kommunen systematiskt  
följt upp anställda med hög sjukfrånvaro. Kommunen har både arbetat med 
organisatoriska frågor och ledarskap på olika sätt. Bland annat genom att  
förstärka chefstätheten. Vidare har man i flertalet omgångar gjort uppföljningar  
kring chefers arbete med arbetsmiljö och rehabilitering, både genom uppföljnings-
samtal, medarbetarundersökningar och via rehabiliteringssystemet Adato.  
 
Revisorerna ställer sig också frågande till om kommunen använder de möjligheter 
som lagar ger för att minska sjukfrånvaron. Kommunen har sedan 2013 sagt upp 
eller omplacerat 23 personer med hänvisning till avsaknad arbetsförmåga i ordinarie 
arbete på grund av sjukdom.  
 
Planerade åtgärder är främst att fortsätta arbetet med det förstärka rehabiliterings-
stödet. Det innebär att rehabiliteringsstödjare genomför kartläggningssamtal samt 
planering av individuella åtgärder med personer som uppvisar ohälsa. Satsningen 
påbörjades under 2018 inom äldreomsorgen och börjar visa goda resultat. Fortsatt 
kommer uppföljande samtal ske och nya verksamheter omfattas av stödet.  
 
Övriga åtgärder är kopplat till kringliggande orsaker som till exempel ledarskap  
och kompetensförsörjning. I förslaget till svar på revisionsrapport Förstudie om 
sjukfrånvaro som utarbetats av personalenheten beskrivs ytterligare vilka  
åtgärder kommunen vidtagit inom de områden där revisionen kommit med 
synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det utarbetade  
svaret på revisionsrapporten som sitt svar. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-03-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 27        Dnr VON.2018.72               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2019-03-14. 
Förslag till yttrande. 
Revisionsrapport - förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro. 
Missiv - förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 28        Dnr VON.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
Revisorerna 
2019-02-27 
Grundläggande granskning 2018. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-03-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 29        Dnr VON.2019.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
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 om- 
sorgsnämnden.  
 
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/ februari Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ februari Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
färdtjänsthandläggare   
 
LSS-handläggare februari Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Von au 2019-02-22 Von au § 53-granskning delegationsbeslut 
 
 
______ 
 
  


