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Blad 1 (16)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

Plats och tid

Hävringe, kl 13.15 - 16.20

Beslutande

Linus Fogel
Katarina Berg
Christina Johansson
Ann Svensson
Anders Lundgren
Birgitta Skårberg
Per Krusell
Lena Svedlindh
Dagmara Mandrela
Berit Karlsson

(S)
(M)
(S)
(S)
(M)
(KD)
(SD)
(S)
(SD)
(S)

Ing-Marie Wahlström
Stig Carlsson
Alexander Fernberg
Dagmara Mandrela
Petra Olander
Alexandra Westin
Kristina Tercero
Katarina Haddon
Linn Tjus Nordström
Karolina Eriksson

(S)
(C)
(S)
(SD) § 58
(M)
Utvecklingsstrateg
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg § 59
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
§ 58
T f enhetschef/utvecklingsstrateg
§ 59

§ 58
§§ 59-68

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Åsa Mirheim

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Jana Hilding

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

Paragrafer

58 - 67

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Datum för
anslagsuppsättande

2022-01-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Agnetha West

Utdragsbestyrkande

2022-01-28
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von §58
Von §59
Von §60
Von §61
Von §62
Von §63
Von §64
Von §65
Von §66
Von §67

2021-12-15

Information/Rapporter
Verksamhetsplan 2022
Internkontrollplan 2022
Kommunalt bidrag till föreningar och liknande grupper 2022
Ansökan om statsbidrag för personliga ombud
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022
Uppföljning målstyrning och roller
Delgivningar
Redovisning av delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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Blad 3

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §58

2021-12-15
Dnr VON.2021.1

Information/Rapporter
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ordförande Linus Fogel (S) informerar om:
·
·
·
·

Gemensam informationsdag på Stjärnholms slott 2022-01-25 för vård- och
omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden
Besök i verksamheterna: Björntorps äldreboende (nya SÄBO), nya
familjecentralen, behandlingshemmet Oliven, öppenvården
Välfärdstekniken Noden för digitalisering under FoU
Nämndens för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till beslut om målbilden
"tillsammans för barnens bästa"
Förvaltningschef äldreomsorgen Kristina Tercero och förvaltningschef social- och
omsorgsförvaltningen Katarina Haddon informerar om:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aktuellt läge COVID-19
Lex Sarah
Medarbetarundersökningen - styrkor och förbättringsområden
Tillsyn
Lägesbild IFO/LSS
Genomlysning boendestöd
Köstatus till SÄBO
Aktuell status beslutade timmar hemtjänst per november 2021
Status äldreomsorgslyftet - undersköterskeutbildning, språkstärkande
utbildningsinsatser, utbildning för tillsvidareanställd personal om värdegrund,
bemötande och förhållningssätt
Översikt av genomförandeplaner äldreomsorgsförvaltningen
Kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvårdslagen under 2021

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karolina Nilsson informerar om:
·
·
·
·
·
·

Patientsäkerhet
Antal avslutade vårdtillfällen
Demens, statistik
Prioriteringar 2021 utifrån strategier i patientsäkerhetsberättelse 2020
Planering vid utskrivning från slutenvård
Förebyggande arbetssätt, Senior alert som system för vårdprevention

Projektledare Helen Gjödestöl informerar om:
·

Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen för invånare 80+

______
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §59

2021-12-15
Dnr VON.2021.53

Verksamhetsplan 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Verksamhetsplan 2022-2024 antas med följande revideringar:
Målvärdet för målet ”De äldres känsla av förtroende för personal i hemtjänsten ska
öka” fastställs till:
2022: 82%
2023: 85%
2024: 87%
Målvärdet för målet ”De äldres känsla av förtroende för personalen i särskilt
boende ska öka” fastställs till:
2022: 86%
2023: 89%
2024: 92%

Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022–2024 vilken
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska
nämnderna anta en verksamhetsplan.
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde omfattar kommunens
socialtjänst, omsorg om funktionsnedsatta samt kommunal hälso- och sjukvård.
Under vård- och omsorgsnämnden finns två förvaltningar som ansvarar för olika
delar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur social- och omsorgsförvaltningen
samt äldreomsorgsförvaltningen kommer att arbeta under 2022 för att uppnå de
mål kommunfullmäktige respektive vård- och omsorgsnämnden beslutat.
Verksamhetsplanen omfattar kommunfullmäktiges mål respektive nämndmål.
Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen ska separat följa
upp enheternas arbete och resultat vad gäller måluppfyllelsen. Rapportering till
vård- och omsorgsnämnden sker vid delår och helår. Utöver dessa två tillfällen sker
en kontinuerlig rapportering till nämnden utefter kommunövergripande fastställd
plan för uppföljning av kommunens mål- och resultatarbete per förvaltning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Von - SOF och ÄOF Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan VP 2022-2024
Utdragsbestyrkande
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Blad 5

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Verksamhetsplan 2022-2024 antas.
Förslag
Vård- och omsorgsnämndens majoritet inkommer med följande ändringsyrkande:
Målvärdet för målet ”De äldres känsla av förtroende för personal i hemtjänsten ska
öka” ändras enligt följande:
2022: 82%
2023: 85%
2024: 87%
Målvärdet för målet ”De äldres känsla av förtroende för personalen i särskilt
boende ska öka” ändras enligt följande:
2022: 86%
2023: 89%
2024: 92%
Beslutsgång
Ordförande Linus Fogel (S) finner att det finns ett förslag till beslut samt ett
ändringsyrkande. Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot avslag och finner att
vård- och omsorgsnämnden antar ändringsyrkandet. Ordföranden ställer därefter
liggande förslag mot avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden antar liggande
förslag.
______
Beslut till:
FC (FÅ)
FE (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 6

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §60

2021-12-15
Dnr VON.2021.56

Internkontrollplan 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden
2022.
Sammanfattning
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig på en rimlig nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt (kommunallagen 6 kap 7 §).
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 2022.
Nämnden har också möjlighet att själv initiera kontrollmoment.
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-11-23 genomfördes en
workshop med nämndens ledamöter som utmynnade i förslag på nya
kontrollområden samt kontrollmoment. Dessa finns införda i förslaget till
internkontrollplan för 2022.
Samtliga kontrollområden från internkontrollplan för 2021 överförs till
internkontrollplan för 2022 med mindre justeringar i uppföljningsfrekvens,
omfattning och kontrollmomentsansvarig. Dessa justeringar är:
·
·
·
·
·

 unkt 3: Att omfattningen ändras från 5 beslut under respektive månad till
P
samtliga beslut.
Punkt 5: Att kontrollmomentsansvarig ändras från utvecklingsledare till
förste socialsekreterare.
Punkt 6: Att beslutad och utförd insats om hjälp i hemmet vidgas till att gälla
samtliga beslutstyper inom äldreomsorgen. Antalet ärenden som granskas
dubbleras.
Punkt 7: Att uppföljningsfrekvensen gällande insatser inom LSS 9§5, 6 och
7 ändras från en gång per år till två.
Punkt 8: Att kontrollmomentsansvarig ändras från utvecklingsledare till
utvecklingsstrateg.

Utdragsbestyrkande
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Blad 7

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

Vidare tillkommer två kontrollområden inom äldreomsorgsförvaltningens
verksamhetsområde:
- Äldreomsorgsförvaltningen säkerställer att felaktiga löneutbetalningar inte sker.
- Äldreomsorgsförvaltningen följer gällande rutiner i samband med förvaltningens
upphandling av varor och tjänster.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Von - Internkontrollplan 2022 SOF och ÄOF
Internkontrollplan VON 2022

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Vård- och omsorgsnämnden fastställer intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden
2022.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Blad 8

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §61

2021-12-15
Dnr VON.2021.58

Kommunalt bidrag till föreningar och liknande grupper 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Föreningsbidrag för 2022 fördelas enligt följande:
Kvinnojouren och Tjejjouren Mira
Bris region Öst
Stiftelsen Fontänhuset Nyköping
Brottsofferjouren Östra Sörmland
Bufff Sörmland
IOGT-NTO Oxelösund
Summa

275 400 kr
28 350 kr
48 600 kr
20 250 kr
20 250 kr
12 150 kr
405 000 kr

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 för utsatta
grupper.
Sex föreningar har ansökt om föreningsbidrag inför 2022. Social- och
omsorgsförvaltningen har träffat representanter för samtliga föreningar.
Föreningarna har presenterat sin verksamhet och beskrivit på vilket sätt
föreningens verksamhet kompletterar kommunens arbete med socialt utsatta
grupper samt vad de planerar inför 2022.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Von - Kommunalt bidrag till föreningar och liknande grupper 2022
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Föreningsbidrag för 2022 fördelas enligt följande:
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

Kvinnojouren och Tjejjouren Mira
Bris region Öst
Stiftelsen Fontänhuset Nyköping
Brottsofferjouren Östra Sörmland
Bufff Sörmland
IOGT-NTO Oxelösund
Summa

275 400 kr
28 350 kr
48 600 kr
20 250 kr
20 250 kr
12 150 kr
405 000 kr

______
Beslut till:
Förvaltningschef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Blad 10

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §62

2021-12-15
Dnr VON.2021.57

Ansökan om statsbidrag för personliga ombud
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om statsbidrag
för verksamhet med personligt ombud för 2022.
Sammanfattning
Oxelösunds kommun bedriver sedan flera år tillbaka 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 Von - Ansökan om statsbidrag för personliga ombud
Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 201698

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om statsbidrag
för verksamhet med personligt ombud för 2022.

______
Beslut till:
Förvaltningschef (FÅ)
Utdragsbestyrkande
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Blad 11

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

Von §63

Dnr VON.2021.48

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige för beslut
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5 000 kr
b) Begagnad cykel – 2 500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr
3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.
Sammanfattning
Hjälpmedelscentralen inom Region Sörmland ska tillgodose behov av hjälpmedel
för personer i länet med funktionsvariationer.
Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda hjälpmedel som kan
tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Cyklar föreslås nu istället
övergå till att tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger
och övertar hela ansvaret för sin cykel. Det innebär att när kriterierna för att
förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds patienten att betala en subventionerad
summa på 5 000 kr för en ny cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel.
Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till patienten. Kommunen betalar
resterande belopp för ianspråktagen cykel. Kommunen upphör därmed det tidigare
förfarandet att betala hyra för cyklar månadsvis.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
Utdragsbestyrkande
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Blad 12

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna
som får en cykel förskriven. Förslaget att ändra debiteringsformen från
hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel
får under året de fyller 19 år ett erbjudande om att köpa sin cykel för
2 500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen
senast 1 januari det år hen fyller 20 år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar föreslås debiteras inom ramen för
taxan för försäljningshjälpmedel enligt följande:
Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VON – Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 23 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige för beslut
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5 000 kr
b) Begagnad cykel – 2 500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr
3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Region Sörmland/Hjälpmedelscentralen (För åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Blad 13

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §64

2021-12-15
Dnr VON.2021.54

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022 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 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Von - SOF Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022
Tillsynsplan 2022 Oxelösund
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022 fastställs.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (FK)
Enhetschef (FK)
Alkoholinspektörer, Nyköpings kommun (FÅ)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (FK)

Utdragsbestyrkande
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Blad 14

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §65

2021-12-15
Dnr VON.2021.55

Uppföljning målstyrning och roller
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Redovisning av nämndens samt förvaltningarnas uppföljning godkänns.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds
kommun (2012-02-15, § 13, reviderad 2013-04-03, § 26). Hur policyn efterlevs ska
följas upp och utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för
redovisning till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Von - SOF och ÄOF Uppföljning målstyrning och roller 2021
Policy för målstyrning och roller

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisning av nämndens samt förvaltningarnas uppföljning godkänns.
______
Beslut till:
KS (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §66

2021-12-15
Dnr VON.2021.2

Delgivningar

Delges
Protokollsutdrag 2021-11-10 Kf § 102 - Revidering av reglemente
vård- och omsorgsnämnden
______

Utdragsbestyrkande
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Blad 16

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

Von §67

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/
Enhetschef

November

Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/
November
Färdtjänsthandläggare

Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst

LSS-handläggare

November

Daglig verksamhet, korttidsvistelse,
ledsagarservice

Von au

2021-11-22

Protokoll

2021-11-22

Von au § 151 Delegationsbeslut

2021-11-26

Protokoll

Utdragsbestyrkande

