
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-12-18  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 15.55 
  
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)
 Anders Lundgren (M)
 Stig Carlsson (C)
 Tommy Linder (L)
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Ingela Mindemark MAS
 Lars Ask Utvecklingsstrateg 
 Lisbeth Ivarsson, § 94-103 Utvecklingsstrateg  
 Pål Näslund, § 94-102 Verksamhetsekonom 
 Henrik Lewerissa, § 94-102 Verksamhetsekonom
 Dag Bergentoft, § 94-95 Oppotionsråd  
 Anette Henriksson, § 94 Personalkonsult 
 Richard Granholm, § 95 IT-strateg 
 Åsa Mirheim, § 96-99 Utvecklingsstrateg  
  
  

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

Paragrafer 94  - 107  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-12-18  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-12-23 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-01-14 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2019-12-18   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 
 

Von § 94 Information/Rapporter 
 

4 

Von § 95 Informationsärende: Uppföljning av plan för införande av välfärdsteknik 
 

5 

Von § 96 MAS rapport  
 

6 

Von § 97 Revidering av riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slutskede 
 

7 

Von § 98 Mål och budget med verksamhetsplan 2020-2022 
 

8 

Von § 99 Internkontrollplan 2020 
 

9 

Von § 100 Äskande av medel för drift- och personalkostnader för gruppbostad 2020 
 

10 - 11 

Von § 101 Utredning av verksamhet personlig assistans 
 

12 - 13 

Von § 102 Revidering av delegations- och verkställighetsordning 
 

14 

Von § 103 Kommunalt bidrag till föreningar och liknande grupper 2020 
 

15 - 16 

Von § 104 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2020 
 

17 

Von § 105 Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2020 
 

18 

Von § 106 Ansökan statsbidrag för personliga ombud 
 

19 

Von § 107 Redovisning av delegationsbeslut 
 

20 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 94        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Anette Henriksson informerar om sjukskrivningstal i kommunen och 
verksamheterna inom vård- och omsorg. 
 
 
Ordförande informerar om 
 
 Nämndbesök 2020 i verksamheterna, förslag 2 st under våren och 2 st under 

hösten. Besök till hemtjänsten, särskilt boende, LSS-gruppbostad och Oliven. 
 Verksamhetsbesök i hemtjänsten på brandstationen och demensteam Frösäng 

samt Särskilt boende. 
 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om 
 
 Statusläge för nytt LSS-boende.  
 Fler orosanmälningar Barn och unga. 
 1 Lex Sarah inom äldreomsorgen. 
 Personalsituationen inom förvaltningarna. 
 Kö till särskilt boende. 
 Nuläge i hemtjänsten. 
 
 
Pål Näslund informerar om det ekonomiska läget per november. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 95        Dnr VON.2018.24               
 
 
Informationsärende: Uppföljning av plan för införande av 
välfärdsteknik  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Richard Granholm informerar föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 96        Dnr VON.2019.14               
 
 
MAS rapport   
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen om ”Trygg och effektiv planering vid utskrivning från 
slutenvård”. 
 
 
Sammanfattning 

Bakgrund: Länsgemensam överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten vård beslutad i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 
2016-11-25. Från 2018 har kommunens betalningsansvar för personer varit inskrivna 
på sjukhus och behöver fortsatta insatser i kommunen förändrats. Beräkningen 
kommer att baseras på medeltalet de senaste 3 månaderna. Man kommer att räkna 
somatik och psykiatri ihop, alla åldrar inklusive barn. Om medeltalet överstiger 3 
dagar 3 månader i rad träder betalningsansvar in för alla patienter och alla dagar  
som överstiger 3 om inte annat avtalats i regionen.  

Beloppet är 7 800 kr per dygn (från 1/1 2019) enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 
belopp för vård av utskrivningsklara patienter (HSLF-FS 2018:67).  
 
Mål: Antal dagar från utskrivningsklar till faktisk hemgång från slutenvård ska vara  
<3 i genomsnitt. Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker 
vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från 
sjukhuset. 
 
Resultat för november 2019: 10 personer har väntat sammanlagt 30 dagar i 
somatiken, som längst 9 dagar. 32 personer har inte väntat alls. Ingen person  
har väntat inom psykiatrin.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-12-09. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 97        Dnr VON.2019.77               
 
 
Revidering av riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slutskede  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställa reviderade ”Riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slut”, daterade 
2019-12-09. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ur Palliativ vård i livets slutskede, Nationellt vårdprogram: ”Ingen kan fly ifrån döden. 
Den följer liv, lika säkert som natt följer dag och som vinter följer höst. När döden är 
oundviklig och livet lider mot sitt slut ställs människan ofta inför olika fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella utmaningar och svårigheter. I motsats till döden 
som är universell, är livets slutskede individuellt, då varje människa har sina unika 
upplevelser, önskemål och behov.  
Det är svårt att exakt förutsäga hur lång tid en människa har kvar att leva. Istället för 
en precis definition får vi ofta tänka i termer av ”att döden är oundviklig inom en 
överskådlig framtid” vilket innebär att det bara finns en kort tid kvar i livet, kanske 
några timmar, dagar, veckor eller månader.” 

Förvaltningschefen för Äldreomsorgsförvaltningen fick 2019-04-23 i uppdrag av Vård- 
och omsorgsnämnden att göra en översyn av processen för vak vid vård i livets 
slutskede.  

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket är en kvalitetsindikator som mäts i Svenska 
palliativregistret, målvärde 90 %.  
 
Resultat Oxelösunds kommun  

 2018: 96 % 
 2019: 88 %  
 

Översynen har resulterat i att det behöver bli tydligare i ”Riktlinjer för palliativ vård och 
vård i livets slutskede” vad som gäller vid bedömning av behov och insättande av 
vak.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-12-09. 
Förslag till reviderade riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slutskede. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MAS (för åtgärd) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 7
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 98        Dnr VON.2019.74               
 
 
Mål och budget med verksamhetsplan 2020-2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Verksamhetsplan 2020-2022 antas med redaktionella ändringar. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och budget (M&B) 2020-2022 vilken 
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnden 
innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan.  

Förvaltningarna har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2020-2022. Målen  
i verksamhetsplanen togs fram tillsammans med nämndledamöterna under en  
halvdag i november. 

I verksamhetsplanen ingår riktningar på vad som ska följas upp och hur detta ska 
göras under 2020-2022, ekonomiska ramar för verksamheterna och hur nämnden 
ska arbeta med kommunmålen, nämndens styrning i övrigt samt 
verksamhetsutveckling. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen 2019-12-09. 
Förslag till verksamhetsplan 2020-2022. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 99        Dnr VON.2019.73               
 
 
Internkontrollplan 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställer internkontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2020.  

 
Sammanfattning 
 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlig- 
het med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i  
lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt (kommunallagen 6 kap 6 §). 

Enligt Oxelösund kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att 
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvaret.  

Nämnden ska besluta vilka delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2020. 
Nämnden har också möjlighet att själv initiera kontrollmoment. 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-11-26 genomfördes en work-
shop med nämndens ledamöter som utmynnade i förslag på en utökning av antalet 
kontrollerade genomförandeplaner.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-12-05. 
Förslag till internkontrollplan 2020. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 100        Dnr VON.2019.76               
 
 
Äskande av medel för drift- och personalkostnader för grupp-
bostad 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Äska medel på 4 500 tkr hos kommunstyrelsen för drift- och personalkostnader som 
uppkommer i samband med inrättande av temporära bostäder enigt lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade - LSS. 

 
Sammanfattning 
 
I Mål och budget av Kommunfullmäktige finns budgetregler där det framgår att 
Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om reserven för oförutsedda utgifter. 

Vård- och omsorgsnämnden ansöker om att ta del av denna reserv med 4 500 tkr.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-2p, § 92 beslutades att pausa 
projektet byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av 
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 och att uppdra åt Kommunstyrelse-
förvaltningen att till Kommunstyrelsens sammanträde i oktober jämföra alternativen: 

 Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av 
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna. 

 Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS. 

 Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS. 

 Eventuellt annat övrigt alternativ. 

 
Behov av att erbjuda brukare bostad med särskild service eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna i enlighet med lagstiftningen är påtagligt redan idag. 
Brukare som erhållit beslut om sådant boende och där kommunen inte lyckas 
verkställa beslutet inom viss tid kan resultera i att Inspektionen för vård- och omsorg 
ansöker hos domstol att kommunen ådöms en särskild avgift (vite) för oskäligt 
dröjsmål av verkställighet. En sådan avgift kan komma att handla om 
storleksordningen 100 tkr per månad och beslut.    
 
Verksamheten har för avsikt att inrätta ett antal temporära bostäder i avvaktan på  
att kommunen kan erbjuda en permanent lösning. För att detta ska kunna göras 
behöver verksamheten skjutas till medel.  
 
För att tillgodose aktuellt behov av gruppbostäder/särskilt anpassade bostäder  
samt servicebostäder begärs tillkommande anslagsfinansiering med totalt  
4 500 tkr. Anslaget avser att bekosta driftskostnader för ny gruppbostad i sedan 
tidigare befintliga lokaler på Folkegatan med motsvarande cirka 4 350 tkr, samt  
därtill lokalkostnader för ny planerad servicebostad med motsvarande cirka  
150 tkr. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 100        Dnr VON.2019.76               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-12-09. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 101        Dnr VON.2019.75               
 
 
Utredning av verksamhet personlig assistans  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras då nämnden vill ha information om Trosa eller någon liknade 
kommun som också har gjort denna typ av upphandling har kunnat se en betydande 
ekonomiska besparing och om de eventuellt även har sett några andra positiva eller 
negativa konsekvenser 
 
 
Sammanfattning 
 
Social och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden  
att vidta åtgärder för att verksamheternas kostnader ska rymmas inom budget. Som 
underlag för arbetet med olika besparingar och effektiviseringar ligger de resultat och 
jämförelser som framgår av den fördjupade genomlysning som slutfördes av PwC 
maj 2019. Genomlysningen visade främst på att verksamheter inom äldreomsorgen 
hade omotiverat höga kostnader vid jämförelse med andra kommuner men även att 
kost-naden för den personliga assistansen är hög.  
 
Under ett antal år har kostnaden för personlig assistans i Oxelösund överskridit  
budget. För 2018 och 2019 uppgår underskottet till drygt 2 000 tkr per år. 
 
Personlig assistans är en insats inom Lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade (LSS). Reglerna för assistansersättningen finns under kapitel 51 i Social-
försäkringsbalken. Försäkringskassan betalar ut assistansersättning enligt ett förut-
bestämt schablonbelopp om 299,80 (2019) per assistanstimme.  
 
Schablonbeloppet tar enbart hänsyn till assistansbehovet och ska täcka alla kost-
nader som en utförare har för att bedriva personlig assistans oavsett om det är ett 
privat företag eller en kommun.  
 
Kostnaden för personlig assistans enligt LSS som utförs i kommunal regi är inte 
sällan högre än Försäkringskassans schablonbelopp. I Oxelösund kostar en 
assistanstimme utförd i egen regi 349 kronor.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att det är möjligt att genom aktiva 
åtgärder påverka kommunernas kostnader även om det är svårt att komma ner till 
schablonens nivå eftersom en stor del handlar om personalkostnader. 
 
Ett antal kommuner har upphört att vara utförare av personlig assistans genom att 
överlåta sitt utföraransvar på privata företag. Detta sker genom en upphandling enligt 
LOU eller genom lagen om valfrihetssystem (LOV). Det finns många privata företag 
som är intresserade av att utföra personlig assistans med nuvarande schablon-
ersättning. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-12-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 101        Dnr VON.2019.75               
 
 
 
Kostnaden bedöms kunna minska med 100 tkr per år genom att fullfölja påbörjade 
effektiviseringar i den egna verksamheten. 
 
Kostnaden bedöms kunna minska med mellan 1,7 och 2,1 miljoner genom upp-
handling av personlig assistans. Omställningskostnader tillkommer under första året 
efter upphandling. 
 
Vid en eventuell upphandling av verksamheten är det viktigt att under hela processen 
informera både brukare och deras anhöriga samt berörd personal. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-12-11. 
Översyn av personlig assistans i Oxelösunds kommun 2019-11-30. 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen i utredningen. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras då nämnden vill ha information om 
Trosa eller någon liknade kommun som också har gjort denna typ av upphandling  
har kunnat se en betydande ekonomiska besparing och om de eventuellt även  
har sett några andra positiva eller negativa konsekvenser. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
nämnden återremitterar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 102        Dnr VON.2019.45               
 
 
Revidering av delegations- och verkställighetsordning  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställer reviderad delegations- och verkställighetsordning för vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att besluta 
på nämndens vägnar (6 kap 33 § KL). Genom sin delegations- och verkställighets- 
ordning överför vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden  
till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Besluten ska redovisas till vård-  
och omsorgsnämnden.  

I gällande delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden 
från 2019-11-26 föreslås att Förvaltningschefs beslutanderätt vid överklagande till 
domstol förtydligas genom tillagt lagrum. Ändringen återfinns under B. 10.4. För  
övrigt har numreringen under ärendegrupp B.10 uppdaterats.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-12-09. 
Förslag till reviderad delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utvecklingsstrateg (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 103        Dnr VON.2019.68               
 
 
Kommunalt bidrag till föreningar och liknande grupper 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Föreningsbidrag för 2020 fördelas enligt följande: 

 Kvinnojouren Mira                            206 250                 

 Bris region Öst             26 250                                 

 Stiftelsen Fontänhuset Nyköping      45 000 

 Kooperativet Silvermånen Nyköping           11 250 

 Brottsofferjouren Östra Sörmland             18 750 

 IOGT/NTO Oxelösund                                       0 

 Bufff                           11 250                            

 Summa:                             318 750     

 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att tillskjuta ytterligare 50 000kr till tjejjouren 

Mira. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden handlägger ansökningar från föreningar som är ett 
viktigt komplement från civilsamhället till kommunens verksamhet för socialt utsatta 
grupper. 

En överenskommelse skrivs med varje förening. I överenskommelsen framgår det på 
vilket sätt föreningen åtar sig att komplettera kommunens arbete med utsatta 
grupper. 

Sju föreningar har ansökt om föreningsbidrag för 2020. En förening Bufff (Barn och 
ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) ansöker om föreningsbidrag för 
första gången. Social- och omsorgsförvaltningen har träffat representanter för 
samtliga föreningar som presenterat sin verksamhet och beskrivit på vilket sätt 
föreningens verksamhet kompletterar kommunens arbete med socialt utsatta 
grupper.  

Social- och omsorgsförvaltningens bedömning är att de sökande föreningar som 
föreslås få del av föreningsbidraget bedriver verksamhet som på olika sätt är till nytta 
för Oxelösundsborna. 

Förslag till beslut är att avslå ansökan om verksamhetsbidrag för IOGT/NTO:s 
verksamhet för 2020 eftersom IOGT/NTO inte kan anses bedriva den 
kamratstödsverksamhet man förbundit sig att bedriva och kan därmed inte anses 
uppfylla målen för föreningsbidraget.  
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Von § 103        Dnr VON.2019.68               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-11-29. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Föreningsbidrag för 2020 fördelas enligt följande: 

Kvinnojouren Mira                            206 250                 

Bris region Öst             26 250                                 

Stiftelsen Fontänhuset Nyköping      45 000 

Kooperativet Silvermånen Nyköping           11 250 

Brottsofferjouren Östra Sörmland             18 750 

IOGT/NTO Oxelösund                                       0 

Bufff                           11 250                            

Summa:                             318 750     

 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Förvaltningschefen får i uppdrag 
att tillskjuta ytterligare 50 000kr till tjejjouren Mira. 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och eget tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 104        Dnr VON.2019.70               
 
 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2020 fastställs. 

 
Sammanfattning 
 
Varje kommun har ansvar att årligen upprätta en tillsynsplan enligt alkohollagen. 
Tanken är att en sådan tillsynsplan väsentligt strukturerar upp och underlättar 
verksamheten samt också kan öka effekterna av det genomförda arbetet. I 
tillsynsplanen specificeras vad kommunen under det kommande verksamhetsåret 
planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök, tematisk inriktning med mera. 

Social- och omsorgsförvaltningen anlitar Nyköpings kommuns alkoholinspektörer 
enligt upprättat avtal. Alkoholinspektörerna har upprättat ett förslag till tillsynsplan för 
Oxelösunds kommun för verksamhetsåret 2020.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-12-05. 
Förslag till tillsynsplan enligt alkohollagen 2020. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Alkoholinspektörer, Nyköpings kommun (för åtgärd) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Enhetschef (för kännedom) 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 105        Dnr VON.2019.71               
 
 
Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2020 fastställs. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunen har tillsynsansvar enligt Lag om tobak och liknande produkter. 
Kommunen är också skyldig att enligt Alkohollagen kontrollera den som säljer eller 
serverar folköl samt enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel kontrollera 
handlare som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek). 

Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan avseende 
2020.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-12-05. 
Förslag till tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2020. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Enhetschef (för kännedom) 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 106        Dnr VON.2019.72               
 
 
Ansökan statsbidrag för personliga ombud  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Ansöka om statsbidrag hos länsstyrelsen för verksamhet med personligt ombud  
för 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun bedriver sedan flera år verksamhet med personligt ombud 
tillsammans med Nyköping och Gnesta kommuner. 

Personliga ombudens övergripande uppgift är att hjälpa människor med psykiska 
funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Personliga ombuden  
ska vara ett stöd och språkrör i kontakten med myndigheter och andra offentliga 
organisationer. 

Personliga ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och ska tillsammans med  
den enskilde formulera behovet av stöd, vård, rehabilitering och sysselsättning. 

Verksamheten bedrivs med stöd av statsbidrag och ansökan om medel görs årligen 
hos länsstyrelsen. Den nämnd som ansvarar för socialtjänsten får ansöka om 
statsbidraget. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-12-05. 
Författningssamling personligt ombud. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-12-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 107        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/ September/ Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
enhetschef oktober daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ September/ Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
färdtjänsthandläggare oktober  
 
LSS-handläggare September/ Personlig assistans, daglig verksamhet,  
 oktober korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Von au 2019-11-19 Protokollsutdrag beslut 
 
 
______ 
 
 
 


