
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-06-03  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 16.55 
  
Beslutande Linus Fogel (S)
 Emil Carlsson (V)
 Katarina Berg (M)
 Christina Johansson (S)
 Inge Ståhlgren (S)
 Ann Svensson (S)
 Eva Lantz (M)
 Birgitta Skårberg (KD)
 Per Krusell (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Tonny Hammar (S)
 Gada Hussain Ujjan (S)
 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 Verksamhetsekonom 
 Henrik Lewerissa, § 44 Ekonom
 Samir Sandberg, § 44 PwC
  
  
  
  

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

Paragrafer 44  - 52  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-03  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-06-12 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-07-04 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2019-06-03   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 

Von § 44 Information/Rapporter 
 

4 

Von § 45 MAS rapport  
 

5 

Von § 46 Budgetuppföljning per april 
 

6 

Von § 47 Taxor 2020 
 

7 

Von § 48 Utredningsuppdrag gällande dagverksamhet 
 

8 - 9 

Von § 49 Utredning om möjligheten att införa utbildade vårdbiträden inom 
äldreomsorgen i Oxelösund 
 

10 - 11 

Von § 50 Uppföljning internkontrollplan 2019 
 

12 

Von § 51 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
 

13 

Von § 52 Redovisning av delegationsbeslut 
 

14 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 44        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Samir Sandberg från PwC informerar om genomlysningen av vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
Ordförande informerar om 
 
 Möte med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
 Möte med Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
 
 
Katarina Haddon och Titti Kendall informerar om 
 
 Kunskapsstöd SKL. 
 Ny gruppbostad och nytt särskilt boende. 
 Pågående rekryteringar. 
 Arbetsplats integrerat lärande. 
 
 
Titti Kendall informerar om kö till särskilt boende - 4 väntar på demensboende  
och 1 på omvårdnadsboende. 
 
 
Katarina Berg (M) informerar från verksamhetsbesök på Drivhuset. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 45        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 mars:  2,1 dagar. 
Resultat för april: 3,05 dagar  
Resultat för hela 2019: 1,8 dagar.  
 
Arbete pågår med att se över rutiner för att hantera väntetid till korttidsboende.  
I mars har väntetiden för att komma till korttidsboende varit 12-18 dagar och  
i april 12-30 dagar.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen 2019-05-14. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 46        Dnr VON.2019.4               
 
 
Budgetuppföljning per april  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Budgetuppföljning per april 2019 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utfallet per april för Vård- och omsorgsnämnden totalt visar ett sammantaget 
ackumulerat resultat om - 9 600 tkr. Av detta totalresultat utgör en sedan tidigare 
beslutad och beviljad underbalans - 2 988 tkr. Återstående del av totalresultatet 
fördelar sig mellan Social och omsorgsförvaltningen med - 4 115 tkr, samt 
Äldreomsorgsförvaltningen med - 2 497 tkr.  
 
Den redovisade underbalansen skall underställas nytt beslut inom vård- och 
omsorgsnämnden samt kommunfullmäktige om hur denna fortsatt ska betraktas 
efter det att en fördjupad analys och genomlysning slutförts av de olika 
verksamheternas uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Intill att sådant beslut 
fattas betraktas underbalansen som ett beviljat kostnadsöverdrag utöver liggande 
budget för 2019. Underbalansen uppgår för helåret till - 8,9 mkr och ingår som 
delpost i den totala prognosen för nämnden sammantaget. 

Vård- och omsorgsnämndens aktuella helårsprognos uppgår sammantaget till  
- 10 385 tkr. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2019-05-16. 
Ekonomisk uppföljning per april. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 47        Dnr VON.2019.36               
 
 
Taxor 2020  
 
 
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. 

4. Avgift för insatsen boendestöd föreslås upphöra från 2020-01-01. 

5. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

 
 
Sammanfattning 
 
Grunderna för avgiftssättning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhets-
mråde har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och beslutsrätten gällande 
de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och omsorgsnämnden. Taxor 
2019 som antogs av kommunfullmäktige 2018-09-21 och som ska beslutas av 
kommunfullmäktige har setts över och reviderats av social- och omsorgsförvalt-
ningen samt äldreomsorgsförvaltningen.  

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-03-26, § 26, beslutades att 
föreslå att avgiften för insatsen boendestöd ska upphöra from 2020-01-01.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige 2019-06-12 tar beslut om föreslagen 
avgift för 2019 gällande Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), föreslås att samma avgifter ska gälla from 2020-01-01 och 
fortsättningsvis samordnas med Nyköpings kommun enligt samma princip som för 
avgifter vid tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och öl. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen 2019-05-17. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 48        Dnr VON.2018.62               
 
 
Utredningsuppdrag gällande dagverksamhet  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Godkänna informationen i utredningen.  
 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att först återkomma med förslag på ändrade 

riktlinjer för biståndsbeslut. När nämnden tydligt får klart vilka som har rätt enligt 
biståndsbeslut till insatsen dagverksamhet så vill nämnden återaktualisera 
ärendet. 

 
Sammanfattning 
 
Äldreomsorgsförvaltningen har på uppdrag av nämnden utrett möjlighet att 
subventionera resor till dagverksamhet, hur ökad möjlighet att delta i dagverk-
samhet påverkar brukarens mående, om behov av hemtjänst eller särskilt boende 
skjuts på framtiden samt de ekonomiska konsekvenserna av uppskjutet behov av 
hemtjänst och särskilt boende.  

Forskning visar att deltagande i sociala aktiviteter bidrar till hälsovinster och ökat 
välbefinnande. Det saknar betydelse om aktiviteten är anordnad av kommunen, så 
länge aktiviteten är meningsfull. Genom ett deltagande i för individen meningsfulla 
aktiviteter kan teoretiskt sett behov av hemtjänst och särskilt boende senareläggas. 
Det finns dock ingen forskning kring om eller hur länge behov av hemtjänst och 
särskilt boende senareläggs. Avsaknad av denna typ av forskning gör att 
förvaltningen inte har tillräcklig grund för att beräkna ekonomiska konsekvenser av 
ett uppskjutet behov av hemtjänst och särskilt boende.  

Den sociala dagverksamheten är välbesökt trots kostnader för resor. En stor del av 
beslutsunderlag gällande social dagverksamhet hade brister. Detta innebär att det är 
oklart om de enskilda som beviljats insatsen har behov av den för att uppnå skälig 
levnadsnivå. Utifrån ovanstående bör ingen subventionering av resor till och från 
denna verksamhet göras.  

Resor till dagverksamhet för personer med demenssjukdom är subventionerade 
idag. Verksamheten fyller en viktig funktion i ökad livskvalitet för den enskilde, 
avlastning av anhöriga samt förlängt kvarboende i ordinärt boende. Denna 
subventionering bör kvarstå. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-05-17. 
Utredning om dagverksamhet 2019-05-14. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-06-03  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 48        Dnr VON.2018.62               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Åsa Mirheim föredrar ärendet. 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen i utredningen.  
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Förvaltningschefen får i uppdrag  
att först återkomma med förslag på ändrade riktlinjer för biståndsbeslut. När 
nämnden tydligt får klart vilka som har rätt enligt biståndsbeslut till insatsen 
dagverksamhet så vill nämnden återaktualisera ärendet. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef och utvecklingsstrateg (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 49        Dnr VON.2018.32               
 
 
Utredning om möjligheten att införa utbildade vårdbiträden inom 
äldreomsorgen i Oxelösund  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras med följande uppdrag: 
 
 Förvaltningschefen får i uppdrag att kartlägga hur många som kommer 

slutföra sin vårdutbildning i Nyköping och Oxelösund de närmaste åren. 
 Kartlägga hur många förvaltningen har behov att rekrytera till ordinarie 

verksamhet inklusive nya särskilda boendet de närmaste åren. 
 Kartlägga hur stor efterfrågan är av nyrekrytering till äldreomsorgen i 

Nyköping de kommande åren. 
 Kartlägga och kostnadsberäkna om förvaltningen kan fylla behovet av 

undersköterskor och utbildade vårdbiträden enbart genom nyrekrytering. 
 Kartlägga och kostnadsberäkna  om förvaltningen kan nyrekryterar hälften av 

personalbehovet till nytt särskilt boende samt internutbilda hälften. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden gav 2018-03-27, § 17, förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att införa utbildade vårdbiträden inom äldreomsorgen i Oxelö- 
sund. 

Ärendet var uppe till nämnden 2018-12-19, § 88, där ärendet återremitterades 
för utredning om de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna av 
utredningen. 

Äldreomsorgsförvaltningens ståndpunkt är att ett utbildat vårdbiträde är att föredra 
framför ett outbildat, men att utbildning motsvarande minst undersköterska även 
fortsatt är den grundläggande kompetens som krävs för att arbeta i verksamheterna.  

Det är dock inte möjligt att enbart rekrytera undersköterskor, vare sig nu eller i 
framtiden. Utifrån detta ser förvaltningen att utbildade vårdbiträden kan ha en viktig 
roll i verksamheternas kompetensförsörjning. Detta gäller i synnerhet om 
undersköterska blir en skyddad yrkestitel och arbetsuppgifter och ansvar fördelas 
utifrån kompetens. Utbildat vårdbiträde har även kortare väg till att utbilda sig till 
undersköterska senare i livet.  

Förvaltningen ser inte att ett införande av utbildade vårdbiträden kan bidra till lägre 
kostnader eller utgöra en quick-fix för att lösa personalsituationen. Det kan dock 
utgöra en del av en långsiktig strategi för kompetensförsörjning. Förutsättningen för 
detta är att ansvar och arbetsuppgifter fördelas utifrån kompetens, samt att det finns 
tydligt beskrivet vilken kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna.  
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-06-03  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 49        Dnr VON.2018.32               
 

I en nära framtid ska ett nytt särskilt boende för äldre öppnas. Förvaltningen föreslår 
att ett pilotprojekt med arbetsuppgifter utifrån kompetens genomförs i det nya 
särskilda boendet. Ansvar och arbetsuppgifter delas mellan undersköterskor och 
utbildade vårdbiträden.  

För att säkra att kommunen har rätt kompetens att bemanna det nya särskilda 
boendet och genomföra pilotprojektet föreslås en särskild utbildningssatsning för 
medarbetare som idag är tillsvidareanställda som vårdbiträden i verksamheterna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-05-17. 
Utredning. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Åsa Mirheim föredrar ärendet. 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen in utredningen. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras med följande uppdrag: 
 
 Förvaltningschefen får i uppdrag att kartlägga hur många som kommer 

slutföra sin vårdutbildning i Nyköping och Oxelösund de närmaste åren. 
 Kartlägga hur många förvaltningen har behov att rekrytera till ordinarie 

verksamhet inklusive nya särskilda boendet de närmaste åren. 
 Kartlägga hur stor efterfrågan är av nyrekrytering till äldreomsorgen i 

Nyköping de kommande åren. 
 Kartlägga och kostnadsberäkna om förvaltningen kan fylla behovet av 

undersköterskor och utbildade vårdbiträden enbart genom nyrekrytering. 
 Kartlägga och kostnadsberäkna  om förvaltningen kan nyrekryterar hälften av 

personalbehovet till nytt särskilt boende samt internutbilda hälften. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
nämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
______ 
 
Beslut till:Förvaltningschef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 50        Dnr VON.2019.35               
 
 
Uppföljning internkontrollplan 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019, uppföljning 1 

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

Uppföljningen visar att rutinen för återkoppling till vissa anmälare brister. 

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

Behov av åtgärder för kvalitetsutveckling är  

 ny rutin för dokumentation patientjournal HSL 

 uppföljning av rutin för återkoppling vid förhandsbedömning 

 genomförandeplaner inom Äldreomsorgsförvaltningen  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2019-05-14. 
Intern kontrollplan 2019. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 51        Dnr VON.2019.15               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Rapporten godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställig-
heten 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 2019: 

SoL: 

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

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

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

LSS: 3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-05-16. 
Kvartal 1 2019 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL. 
Kvartal 1 2019 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kf (för åtgärd) 
Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-06-03   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 52        Dnr VON.2019.3               
 
 
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 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/ 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 
  
Enhetschef vuxen 2019-05-09 Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap 

OXSS 
 
Förvaltningschef SoF 2019-04-05 Tillfälligt serveringstillstånd allmänhet, 

Skärgårdsvåfflan 
 
Ordförandebeslut 2019-05-03 Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och 

liknande produkter 2019 
  

Von au 2019-04-23 Protokollsutdrag beslut 
 2019-04-23 Von au §87-granskning delegationsbeslut 
 2019-04-18 Protokollsutdrag beslut 
______ 
 


