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Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2022

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

Budget- och verksamhetsuppföljning per oktober 2022 godkänns.

2. Sammanfattning
Händelser av väsentlig betydelse under september och oktober 2022

Social- och omsorgsförvaltningen:

Under perioden har bland annat all personal inom LSS och boendestöd utbildats i IBIC och

alla genomförandeplaner har skrivits om utefter IBIC-mallen. Rekrytering av personal pågår

inom flera områden. Förvaltningens arbete med en budget i balans på helår visar sig ge

effekt.

Äldreomsorgsförvaltningen:

Under september 2022 startade den öppna träffpunkten Bojen vid Björntorps äldreboende.

Syftet med den öppna träffpunkten är att bryta ofrivillig ensamhet och skapa naturliga

kontaktvägar för Oxelösundsbor över 65 år.

Ekonomi

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

Det ackumulerade resultatutfallet per oktober för VON totalt uppgår till 7,7 mkr. Härav utgör
resultat hänförligt till ÄF 5,5 mkr och SOF 2,2 mkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader som ackumulerat per
oktober täcks av redovisade bidragsintäkter från sjuklöneersättning samt reserverade
bidragsmedel från tidigare år. Resultateffekten från dessa merkostnader uppgår således till
+/- 0,0 mkr per oktober för VON totalt, ÄF och SOF.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning per oktober 2022, 2022–11–10.

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Alexandra Westin

Vård- och omsorgsnämnden



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-11-10 VON.2022.4

Katarina Haddon / Kristina Tercero Alexandra Westin
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FK)
Förvaltningschefer (FK)
Verksamhetsekonom (FK)



 

 

 

 

 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

 
Oktoberuppföljning 2022 
 

 

 

 

 

  



Vård- och omsorgsnämnden, Oktoberuppföljning 2(19) 

 

 

 

 

 

Social- och omsorgsförvaltningen 
 

  



Vård- och omsorgsnämnden, Oktoberuppföljning 3(19) 

 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse ....................................................................................... 4 

Händelser av väsentlig betydelse ...................................................................................... 4 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ........................................................ 4 

Nämndernas driftredovisning ............................................................................. 6 

Vård- och omsorgsnämnden ............................................................................................. 6 

Investeringsredovisning ................................................................................... 10 

Vård- och omsorgsnämnd ............................................................................................... 10 

 

  



Vård- och omsorgsnämnden, Oktoberuppföljning 4(19) 

Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Händelser av väsentlig betydelse inom social- och omsorgsförvaltningen, under september och okto-

ber 2022, sammanfattas i punkterna nedan: 

• Daglig verksamhet har haft kompetensutveckling inom neuropsykiatri. 

• Två familjer från Ukraina som är anvisade från Migrationsverket finns just nu i kommunen. 

Den stora flyktingströmmen som befarades har ännu inte kommit. 

• All personal inom LSS och boendestöd har under året utbildats i IBIC, vilket nu är klart. Alla 

genomförandeplaner har skrivits om och granskats, och följer nu IBIC-mallen. 

• Arbete med att förse all omsorgspersonal med arbetsskor, enligt beslut i KS. 

• Rekrytering av personal inom flera områden pågår. 

• Arbetet med budget i balans på helår visar sig ge effekt. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Uppföljning verksamhetsmål - "den röda tråden" 

Mod och framtidstro 

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att 

göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och 

goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Pågående och planerade aktiviteter kommer vara slutförda vid årsskiftet, förutom aktiviteten att införa 

Wifi på alla enheter i förvaltningen. Detta får dock inga konsekvenser då målet som aktiviteten kopplar 

till redan är uppfyllt. 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året 

Tidigare bedömd måluppfyllelse är oförändrad. Alla mål förväntas uppnås på helår. 

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 25 % (1 st) 

Ej uppnådda 75 % (3 st) 

 

Trygg och säker uppväxt 

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I 

Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxe-

lösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och 

ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Pågående och planerade aktiviteter kommer vara slutförda vid årsskiftet, förutom aktiviteten att utöka 

tjänster (familjehemssekreterare). Detta får inga konsekvenser då målet som aktiviteten kopplar till 

ändå kommer uppnås. 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året 

Tidigare bedömd måluppfyllelse är oförändrad. Målet är redan uppfyllt. 

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 100 % (1 st) 

Ej uppnådda  
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God folkhälsa 

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund bety-

der det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar 

hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Pågående och planerade aktiviteter kommer vara slutförda vid årsskiftet. 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året 

Tidigare bedömd måluppfyllelse är oförändrad.  Alla mål förväntas uppnås på helår. 

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 40 % (2 st) 

Ej uppnådda 60 % (3 st) 

 

Attraktiv bostadsort 

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att 

kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns 

för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att 

starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Pågående och planerade aktiviteter kommer vara slutförda vid årsskiftet. 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året 

Tidigare bedömd måluppfyllelse är oförändrad. Alla mål förväntas uppnås på helår. 

  Måluppfyllelse 

Uppnådda  

Ej uppnådda 100 % (2 st) 

 

Hållbar utveckling 

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I 

Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare 

och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att 

kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Pågående och planerade aktiviteter kommer vara slutförda vid årsskiftet, förutom aktiviteten att upp-

rätta en handlingsplan gällande fossilfria fordon och fortskaffningsmedel. Detta får inga konsekvenser 

då målet som aktiviteten kopplar till redan är uppfyllt. 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året 

Tidigare bedömd måluppfyllelse är oförändrad. Två av målen kommer troligtvis inte uppnås på helår. 

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 33 % (2 st) 

Ej uppnådda 67 % (4 st) 

 

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse   

Som redovisats i VON:s delårsrapport 2022 befarar förvaltningen att målet "sjukfrånvaro hos kommu-

nanställda ska minska" inte kommer uppfyllas på helår. Åtgärd som angavs vid delåret kvarstår. 

Åtgärd: Mellan 2021 (jan-juli) och 2022 (jan-juli) ökade förvaltningens sjukfrånvaro från 6,17 % till 

8,26 %. Det som framför allt ökat inom förvaltningen är långtidssjukfrånvaro (dag 91 -). Förvaltningen 
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befarar att siffrorna kommer kvarstå på helår. Vid sjukskrivning följer förvaltningen alltid rutin i perso-

nalhandbok. Varje sjukskrivning är individuell och det är svårt att sätta in generella åtgärder. Däremot 

ser man att det framför allt handlar om planerad sjukfrånvaro av ej arbetsrelaterad karaktär där det 

finns en planerad återgång. På förvaltningen finns ett pågående arbete kring god arbetsmiljö, och vid 

behov ska personalenhetens rehabiliteringsresurs utnyttjas.  

Som också redovisats i VON:s delårsrapport 2022 befaras målet "andelen nyanlända som lämnat eta-

bleringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40 %" inte 

uppnås på helår. Åtgärd som angavs vid delåret kvarstår. 

Åtgärd: Åtgärder som hittills vidtagits är ett omfattande arbete med att säkerställa att varje individ har 

en personlig handlingsplan upprättad. Ny rutin är framtagen där månadsmöten mellan försörjningsstöd 

och jobbcoacher genomförs där även SFI och studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund är 

inbjudna. Målet är samverkan gällande enskilda individer som behöver kommunens stöd gällande ar-

bete och studier. När enhetschef åter finns på plats intensifieras även arbetet gällande samverkan 

med andra aktörer, som till exempel Arbetsförmedling, Försäkringskassa och regionen. 

Nämndens styrning i övrigt 

Arbetet inom social- och omsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning kommenterades i delåret och 

kommer följas upp vid helår. Arbetet fortgår inom samtliga områden. 

Nämndernas driftredovisning 

Vård- och omsorgsnämnden 

Utfall mot budget 

 

 

 

VON totalt

Verksamhet

Helårsprognos 2022 

Anslag.

Helårsprognos 2022 

Intäkt.

Helårsprognos 2022 

Kostnad.

Helårsprognos 2022 

Avvikelse.

Ack utfall 

Anslag

Ack utfall 

Intäkt

Ack utfall 

Kostnad

Ack utfall 

Avvikelse

11 Nämndverksamhet 929 0 -929 0 774 0 -793 -19

27 Miljö- o hälsoskydd 156 140 -296 0 130 120 -252 -2

47 Uppdragsutbildning/YH 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Gem administration 6 889 0 -6 889 0 5 765 208 -6 059 -85

54 Individ och familjeomsorg 56 168 2 045 -60 513 -2 300 46 870 1 161 -49 537 -1 506

55 Vård o omsorg SoL och HSL 194 873 30 069 -220 942 4 000 162 961 32 360 -189 437 5 884

56 Insatser enl LSS 56 539 3 327 -57 666 2 200 47 200 4 146 -48 936 2 410

57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 600 80 -1 680 0 1 333 71 -1 424 -19

58 Förebygg verksamhet 550 0 -550 0 460 13 -425 48

59 Vård o Omsorg/LSS 0 0 0 0 0 3 -3 0

62 Flyktingmottagande -11 3 184 -3 173 0 -5 2 653 -2 179 469

63 Arbetsmarknadsåtgärder 2 088 1 620 -3 408 300 1 745 1 370 -2 551 564

93 Finansiella int o kostn 0 0 0 0 0 0 0 0

319 781 40 465 -356 047 4 200 267 233 42 105 -301 598 7 741

VON totalt

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff

Avgifter 31100-31990 8 448 8 448 0 7 040 7 534 494

Bidrag 35100-35999 12 784 10 984 -1 800 10 653 16 581 5 928

Övrigt rest kkl 3 21 033 21 033 0 17 527 17 990 463

Anslag 39990 319 781 319 781 0 267 233 267 233 0

Summa  Intäkter 362 046 360 246 -1 800 302 454 309 339 6 884

Personal 50000-56330 -247 038 -237 739 9 300 -206 536 -196 593 9 943

Lokaler 60110-20,61320 -35 333 -35 333 0 -29 444 -29 085 360

Köp av verksamhet 46300-80 -26 669 -29 969 -3 300 -22 224 -29 151 -6 927

Övrigt rest kkl 4-8 -53 006 -53 006 0 -44 250 -46 769 -2 519

Summa  Kostnader -362 046 -356 047 6 000 -302 454 -301 598 857

RAPPORTTOTAL 0 4 200 4 200 0 7 741 7 741
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Vård och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna 

Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF). 

Det ackumulerade resultatutfallet per oktober för VON totalt uppgår till 7,7 mkr. Härav utgör resultat 

hänförligt till ÄF 5,5 mkr och SOF 2,2 mkr. 

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader som ackumulerat per oktober täcks 

av redovisade bidragsintäkter från sjuklöneersättning samt reserverade bidragsmedel från tidigare år. 

Resultateffekten från dessa merkostnader uppgår således till +/- 0,0 mkr per oktober för VON totalt, 

ÄF och SOF. 

Coronapandemin präglade inledningen av 2022 i hög grad, med de olika restriktioner och påverkan 

denna medförde. Under året noteras generellt sett en hög sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter 

och där en stor del av denna belastning är hänförlig till pandemisituationen. De coronarelaterade mer-

kostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier och övertider för täckande av vakanser föran-

ledda av pandemin och de restriktioner inom verksamheterna som följt därav. Förvaltningarna särre-

dovisar även fortsatt sina merkostnader avseende Corona för att i efterhand kunna följa upp dess om-

fattning. De samlade merkostnaderna uppgår per oktober för VON totalt till 3,9 mkr, varav andelen för 

ÄF uppgår till 3,3 mkr och för SOF till 0,6 mkr. Motsvarande bidragsintäkter uppgår, som beskrivits 

ovan, till samma belopp som dessa kostnader. 

Verksamhet Anslag 

Helårs-
pro-

gnos In-
täkt 

Kost-
nad 

Avvi-
kelse 

Anslag 
Ack ut-
fall In-

täkt 

Kost-
nad 

Avvi-
kelse 

11 Nämndverksamhet 929 0 -929 0 774 0 -793 -19 

27 Miljö- o hälsoskydd 156 140 -296 0 130 120 -252 -2 

47 Uppdragsutbildning/YH 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Gem administration 6 889 0 -6 889 0 5 765 0 -5 851 -85 

54 Individ och familjeomsorg 56 168 2 045 -60 513 -2 300 46 870 1 161 -49 537 -1 506 

55 Vård o omsorg SoL och 
HSL 

3 102 20 -3 122 0 2 595 138 -2 361 373 

56 Insatser enl LSS 56 539 3 327 -57 666 2 200 47 200 4 146 -48 936 2 410 

57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 600 80 -1 680 0 1 333 71 -1 424 -19 

58 Förebygg verksamhet 0 0 0 0 0 1 -1 0 

59 Vård o Omsorg/LSS 0 0 0 0 0 3 -3 0 

62 Flyktingmottagande -11 3 184 -3 173 0 -5 2 653 -2 179 469 

63 Arbetsmarknadsåtgärder 2 088 1 620 -3 408 300 1 745 1 370 -2 551 564 

93 Finansiella int o kostn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 127 460 10 416 -137 676 200 106 407 9 663 -113 888 2 185 

 

Ur den verksamhetsindelade redovisningen (2 positioner) för VON totalt kan de större resultatavvikel-

serna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten avläsas. 

SOF:s verksamhetsområden omfattar alla verksamhetskoder förutom kod 55 och 58. De större bud-

getavvikelserna återfinns inom underliggande verksamheter; 

Verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg (kod 54) samlar flera olika underliggande verksam-

heter och där följande resultat kommenteras nedan. 

Barn och ungdomsvård, 0,9 mkr. I huvudsak hänför sig överskottet till vakanser inom personalgruppen 

socialsekreterare. Avvikelsen till följd av dessa vakanser kan även kopplas till underskottet inom verk-

samheten för Övrig individ och familjeomsorg, där konsultkostnader redovisas samlat inom verksam-

hetsområdet. 

Ekonomiskt bistånd, 1,0 mkr. Överskottet hänför sig i huvudsak till vakanser inom personalgruppen 

socialsekreterare. Avvikelsen kan även här kopplas till underskottet inom verksamheten för Övrig indi-

vid och familjeomsorg, där konsultkostnader redovisas samlat inom verksamhetsområdet. 
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Övrig individ och familjeomsorg, -3,7 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre kostnader 

än budgeterat avseende konsultstöd för tillfällig täckning av vakanser för socialsekreterare. Även ut-

görs underskottet av högre kostnader än budgeterat gällande placeringar inom skyddat boende. 

Inom SOF:s övriga verksamhetsområden kan noteras större budgetavvikelser inom följande verksam-

heter; 

Insatser enligt LSS, 2,4 mkr. Överskottet kan i huvudsak hänföras till ett positivt resultat i förhållande 

till budget för verksamheten inom personlig assistans. Även kan noteras lägre kostnader än budgete-

rat vad avser externa placeringar. 

Flyktingmottagande, 0,5 mkr. Inom området för flyktingmottagande och integration kan noteras en 

sjunkande ersättningsnivå från Migrationsverket i förhållande till vad som förutsattes i budgetberäk-

ningarna för 2022. Dock har förvaltningen anpassat sin organisation och sina kostnader utifrån de be-

räknade intäkterna. Det pågående kriget i Ukraina gör att det kan förväntas en ökad belastning på 

verksamheten under 2022, men där sådana utökade kostnader bedöms täckas av tillkommande bi-

dragsstöd från Migrationsverket. 

Arbetsmarknadsåtgärder, 0,6 mkr. Överskottet hänför sig huvudsakligen till tillfälliga vakanser inom 

arbetsmarknadsenheten. 

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff 

Avgifter 31100-
31990 

320 320 0 267 353 87 

Bidrag 35100-35999 8 963 7 163 -1 800 7 469 7 217 -252 

Övrigt rest kkl 3 2 933 2 933 0 2 444 2 093 -351 

Anslag 39990 127 460 127 460 0 106 407 106 407 0 

Summa  Intäkter 139 676 137 876 -1 800 116 587 116 071 -517 

Personal 50000-
56330 

-81 474 -76 174 5 300 -68 084 -61 038 7 046 

Lokaler 60110-
20,61320 

-7 694 -7 694 0 -6 412 -6 391 21 

Köp av verksamhet 
46300-80 

-24 004 -27 304 -3 300 -20 003 -24 749 -4 745 

Övrigt rest kkl 4-8 -26 504 -26 504 0 -22 088 -21 711 378 

Summa  Kostnader -139 676 -137 676 2 000 -116 587 -113 889 2 699 

RAPPORTTOTAL 0 200 200 0 2 182 2 182 

 

Ur en kontogruppsindelad redovisning kan noteras större budgetavvikelser inom följande kontogrup-

per för verksamheterna inom SOF; 

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 7,0 mkr. Avvikelsen utgörs huvudsakligen av 

olika vakanser, men där motstående kostnader för inhyrd personal och konsulter i stället ökat. 

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet överskrider budget med 4,7 mkr. Avvikelsen förklaras huvud-

sakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrda socialsekreterare. Även högre place-

ringskostnader än budgeterat inom Individ och familjeomsorgen för såväl vuxen som barn och unga 

har del i avvikelsen. 

Prognos helår 

Den aktuella helårsprognosen uppgår för VON sammantaget till 4,2 mkr, varav för ÄF 4,0 mkr och 

SOF 0,2 mkr. Prognostotalerna innefattar inte någon belastning avseende Corona, då dessa merkost-

nader förväntas kunna täckas av motsvarande bidragsintäkter under 2022. 

Helårsprognosen innefattar förväntade under- och överskott inom SOF avseende; 

Övrig individ och familjeomsorg, totalt underskott 3,3 mkr. Underskottet hänför sig till kostnader avse-

ende inhyrd personal och konsulter 2,5 mkr, samt ökade kostnader avseende placeringar inom skydd-

dat boende 0,8 mkr. 



Vård- och omsorgsnämnden, Oktoberuppföljning 9(19) 

Insatser enl. LSS, totalt överskott 2,2 mkr. Förvaltningen väntas kunna bibehålla den positiva resultat-

utveckling i förhållande till budget som kan ses inom verksamheten för personlig assistans, tillsam-

mans med en senareläggning av tillsättningen av vissa vakanser inom verksamhetsområdet. 

Barn och ungdomsvård, totalt överskott 0,4 mkr. Förvaltningen väntas kunna bibehålla delar av över-

skottet som för närvarande kan ses inom verksamhetsområdet. 

Ekonomiskt bistånd, totalt överskott 0,6 mkr. Förvaltningen väntas kunna bibehålla delar av överskot-

tet som för närvarande kan ses inom verksamhetsområdet. 

Arbetsmarknadsåtgärder, totalt överskott 0,3 mkr. Förvaltningen väntas kunna bibehålla delar av över-

skottet som för närvarande kan ses inom verksamhetsområdet. 

Risker 

Utvecklingen inom såväl världsekonomin som på det nationella planet medför självfallet att kommuner-

nas verksamheter också de kan se framför sig utökade risker för sin ekonomi. Denna bakgrund är i 

högsta grad giltig även avseende Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden, och där nedan 

risker kan noteras mer specifikt. 

Inom SOF:s verksamheter kan utökade ekonomiska risker ses avseende; 

En fortsatt hög sjukfrånvaro i spåren av Coronapandemin kan leda till totala personalkostnader som 

överskrider vad som är budgeterat, och där statens tidigare former av bidrag och stöd upphört. 

En kraftigt ökad inflation ökar kostnadsbelastningen vid upphandling av externa placeringar samt för 

livsmedel och förnödenheter på egna boenden. 

En stigande inflation kan leda till fördyrade personalkostnader såväl till följd av avtal som till följd av 

löneglidning. 

SOF:s verksamhetsområden rekryterar tillsammans med andra kommuner och vårdföretag sin perso-

nal på en arbetsmarknad som i hög grad präglas av brist på utbildad och tillgänglig arbetskraft. Detta 

medför i sig en ökad risk för löneglidning och höjda personalkostnader. 

Omvärldsläget med stora osäkerheter kring bland annat energipriser och ränteutveckling kan medföra 

en relativt kraftig konjunkturnedgång vilket kan leda till högre kostnader för försörjningsstöd. 

Förvaltningarna följer nogsamt utvecklingen av dessa och andra risker som kan påverka verksamhet-

ernas ekonomi. Av aktuella åtgärder som syftar till att lindra eller kompensera för dessa risker kan 

inom SOF:s område nämnas; 

Uppföljningar med särskilt fokus på att minska ohälsa och sjukfrånvaro. 

Kontinuerlig översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksam-

heten. 

Arbete med rekryteringar inom SOF avseende socialsekreterare. 

Översyn av eventuella vakanser som uppstår och tillsättandet av tjänster. 

Kontinuerlig bevakning avseende effekterna av det pågående kriget i Ukraina. 
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Investeringsredovisning 

Vård- och omsorgsnämnd 

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

totalt. 

 

 

Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande nya larm inom särskilt 

boende, vidareutveckling verksamhetssystem inom SOF, samt även inventarier till det nya särskilda 

boendet. Dessa poster täcks härvid av erhållen tilläggsbudget från 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar 2022

[mkr]

Vård- o omsorgsnämnden

Helårs-

budget

Utfall ack 

okt

Helårs-

prognos

2022 2022

SOF, Digitalisering och IT 0,8 0,1 0,3

SOF, Inventarier 2,8 0,2 0,6

SOF, Utrustning 0,1 0,0 0,1

ÄF, Digitalisering och IT 3,5 0,9 3,5

ÄF, Inventarier 1,9 0,6 1,6

ÄF, Utrustning 0,7 0,1 0,5

Summa 9,8 1,9 6,6
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Äldreomsorgsförvaltningen 
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under september 2022 startade den öppna träffpunkten Bojen vid Björntorps äldreboende. Syftet med 

den öppna träffpunkten är att bryta ofrivillig ensamhet och skapa naturliga kontaktvägar för Oxe-

lösundsbor över 65 år. 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Uppföljning verksamhetsmål - "den röda tråden" 

  

Mod och framtidstro 

 

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att 

göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och 

goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. 

 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Under Mod och Framtidstro finns en aktivitet som är återupptaget och pågående sedan september 

månad. Det är försenat enligt tidigare fastställd tidsram, men beräknas vara uppnått innan slutet på år 

2022. 

 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året  

Totalt avses fyra mätbara mål. Av dessa är två mätbara mål är inte mätbara, med anledning av att sta-

tistik från centralt håll i kommunen har uteblivit. Resterande två har- eller förväntas uppnås innan årets 

slut. 

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 50 % (2st) 

Ej uppnådda    50 % (2st) 

 

God folkhälsa 

 

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund bety-

der det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar 

hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. 

 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Aktiviteterna som kopplas till God folkhälsa avser fallprevention och fallpreventionsveckan (totalt 3 ak-

tiviteter). Samtliga aktiviteter är avslutade och fallpreventionsveckan har ägt rum. 

 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året   

Målet är fullföljt. 
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  Måluppfyllelse 

Uppnådda 100 % (1st) 

Ej uppnådda  

 

 

Trygg och värdig ålderdom 

 

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov 

av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insat-

ser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Majoriteten av aktiviteterna följer angiven tidsram (totalt tolv aktiviteter). Däremot finns förseningar i 

skrivande stund kring aktiviteter kopplade till projekt "Smarta scheman". 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året    

De mål som inte uppnås beror på att en mätning gjordes i januari - februari 2022 utifrån Socialstyrel-

sens brukarundersökning. Resultaten presenterades sedan för äldreomsorgsförvaltningen den 22 juni. 

Då undersökningen genomfördes under våren får denna undersökning anses spegla resultatet av det 

arbete som genomfördes under 2021 snarare än 2022, vilket kan vara en viktig parameter att ha i 

åtanke i diskussion kring måluppfyllelse. 

 

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 43 % (3st) 

Ej uppnådda     57 % (4st) 

 

Attraktiv bostadsort 

 

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att 

kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns 

för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att 

starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Två av tre aktiviteter är i skrivande stund avslutade. Återstående (1) aktivitet är pågående enligt angi-

ven tidsram. 

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året   

Av totalt fyra mätbara mål är endast två av dessa mätbara. Detta beror på att mätningar som skulle ha 

gjorts på central nivå i kommunen har uteblivit. Resterande två mål är uppnådda.  

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 50 % (2st) 

Ej uppnådda   50 % (2st) 

 

 

Hållbar utveckling 

 

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I 
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Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare 

och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att 

kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. 

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter 

Aktiviteten är uppnådd eller pågående på aktuella enheter. 

Förändrade bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året  

Tre av fyra mål uppnås. Det mål som inte uppnås beror på att den mätning som genomfördes hade en 

för låg svarsfrekvens för att kunna dra en slutsats.  

  Måluppfyllelse 

Uppnådda 75 % (3st) 

Ej uppnådda   25 % (1st) 

 

 

 

Nämndens styrning i övrigt 

Med nämndens styrning i övrigt avses Äldreomsorgsförvaltningens effektiviseringsarbete, som kopplas 

till förvaltningens Förändringsbeskrivning. 

År 2022 har förändringsbeskrivningen delats in i tre beståndsdelar: 

1. Processer/Flöden/Roller. Arbetet ska mynna ut i en Bemanningshandbok, med syftet att ha 

en gemensam bemanningsprocess och ansvarsfördelning för alla kollektivavtalade enheter 

inom Äldreomsorgsförvaltningen.  

2. Schemaläggning/Bemanning. Parallellt med Bemanningshandboken i projekt Smarta Sche-

man ska även ett gemensamt förhållningssätt vid bemanningsplanering och schemaläggning 

tillsättas.  

3. Digitalisering. Äldreomsorgen runt om i Sverige står inför stora utmaningar vad gäller digitali-

sering. För år 2022 arbetar Äldreomsorgsförvaltningen således med att digitalisera avvikelse-

hantering för att underlätta för våra medarbetare att arbeta effektivt med social dokumentation. 

Arbetet är pågående enligt ovan och förväntas vara färdigställt innan det gångna årets slut. 

Vård- och omsorgsnämndens driftredovisning 

Utfall mot budget 

Nedan följer en redogörelse av utfall mot budget på övergripande nivå i Vård- och omsorgsnämndens 

(VON) samtliga verksamhetsområden, följt av en andra del där Äldreomsorgsförvaltningens (ÄF) fri-

stående resultat redovisas.  
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Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack 

 

 

 

Vård och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna 

Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF). 

Det ackumulerade resultatutfallet per oktober för VON totalt uppgår till 7,7 mkr. Härav utgör resultat 

hänförligt till ÄF 5,5 mkr och SOF 2,2 mkr. 

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader som ackumulerat per oktober täcks 

av redovisade bidragsintäkter från sjuklöneersättning samt reserverade bidragsmedel från tidigare år. 

Resultateffekten från dessa merkostnader uppgår således till +/- 0,0 mkr per oktober för VON totalt, 

ÄF och SOF. 

Coronapandemin präglade inledningen av 2022 i hög grad, med de olika restriktioner och påverkan 

denna medförde. Under året noteras generellt sett en hög sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter 

och där en stor del av denna belastning är hänförlig till pandemisituationen. De coronarelaterade mer-

kostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier och övertider för täckande av vakanser föran-

ledda av pandemin och de restriktioner inom verksamheterna som följt därav. Förvaltningarna särre-

dovisar även fortsatt sina merkostnader avseende corona för att i efterhand kunna följa upp dess om-

fattning. De samlade merkostnaderna uppgår per oktober för VON totalt till 3,9 mkr, varav andelen för 

ÄF uppgår till 3,3 mkr och för SOF till 0,6 mkr. Motsvarande bidragsintäkter uppgår, som beskrivits 

ovan, till samma belopp som dessa kostnader. 

Ur den verksamhetsindelade redovisningen (2 positioner) för VON totalt kan de större resultatavvikel-

serna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten avläsas. 

 

VON totalt

Verksamhet

Helårsprognos 2022 

Anslag.

Helårsprognos 2022 

Intäkt.

Helårsprognos 2022 

Kostnad.

Helårsprognos 2022 

Avvikelse.

Ack utfall 

Anslag

Ack utfall 

Intäkt

Ack utfall 

Kostnad

Ack utfall 

Avvikelse

11 Nämndverksamhet 929 0 -929 0 774 0 -793 -19

27 Miljö- o hälsoskydd 156 140 -296 0 130 120 -252 -2

47 Uppdragsutbildning/YH 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Gem administration 6 889 0 -6 889 0 5 765 208 -6 059 -85

54 Individ och familjeomsorg 56 168 2 045 -60 513 -2 300 46 870 1 161 -49 537 -1 506

55 Vård o omsorg SoL och HSL 194 873 30 069 -220 942 4 000 162 961 32 360 -189 437 5 884

56 Insatser enl LSS 56 539 3 327 -57 666 2 200 47 200 4 146 -48 936 2 410

57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 600 80 -1 680 0 1 333 71 -1 424 -19

58 Förebygg verksamhet 550 0 -550 0 460 13 -425 48

59 Vård o Omsorg/LSS 0 0 0 0 0 3 -3 0

62 Flyktingmottagande -11 3 184 -3 173 0 -5 2 653 -2 179 469

63 Arbetsmarknadsåtgärder 2 088 1 620 -3 408 300 1 745 1 370 -2 551 564

93 Finansiella int o kostn 0 0 0 0 0 0 0 0

319 781 40 465 -356 047 4 200 267 233 42 105 -301 598 7 741

VON totalt

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff

Avgifter 31100-31990 8 448 8 448 0 7 040 7 534 494

Bidrag 35100-35999 12 784 10 984 -1 800 10 653 16 581 5 928

Övrigt rest kkl 3 21 033 21 033 0 17 527 17 990 463

Anslag 39990 319 781 319 781 0 267 233 267 233 0

Summa  Intäkter 362 046 360 246 -1 800 302 454 309 339 6 884

Personal 50000-56330 -247 038 -237 739 9 300 -206 536 -196 593 9 943

Lokaler 60110-20,61320 -35 333 -35 333 0 -29 444 -29 085 360

Köp av verksamhet 46300-80 -26 669 -29 969 -3 300 -22 224 -29 151 -6 927

Övrigt rest kkl 4-8 -53 006 -53 006 0 -44 250 -46 769 -2 519

Summa  Kostnader -362 046 -356 047 6 000 -302 454 -301 598 857

RAPPORTTOTAL 0 4 200 4 200 0 7 741 7 741
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Verksamhet Anslag 

Helårs-
pro-

gnos In-
täkt 

Kost-
nad 

Avvi-
kelse 

Anslag 
Ack ut-
fall In-

täkt 

Kost-
nad 

Avvi-
kelse 

50 Gem administration 0 0 0 0 0 208 -208 0 

55 Vård o omsorg SoL och 
HSL 

191 771 30 049 -217 820 4 000 160 366 32 222 -187 076 5 511 

56 Insatser enl LSS 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Förebygg verksamhet 550 0 -550 0 460 12 -424 48 

Summa 192 321 30 049 -218 370 4 000 160 826 32 442 -187 708 5 559 

Ansvarsrapport per nämnd ds 

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff 

Avgifter 31100-
31990 

8 128 8 128 0 6 773 7 181 408 

Bidrag 35100-35999 3 821 3 821 0 3 184 9 364 6 180 

Övrigt rest kkl 3 18 100 18 100 0 15 083 15 897 814 

Anslag 39990 192 321 192 321 0 160 826 160 826 0 

Summa  Intäkter 222 370 222 370 0 185 867 193 268 7 401 

Personal 50000-
56330 

-165 564 -161 565 4 000 -138 453 -135 555 2 898 

Lokaler 60110-
20,61320 

-27 639 -27 639 0 -23 032 -22 693 339 

Köp av verksamhet 
46300-80 

-2 665 -2 665 0 -2 221 -4 402 -2 181 

Övrigt rest kkl 4-8 -26 502 -26 502 0 -22 161 -25 058 -2 897 

Summa  Kostnader -222 370 -218 371 4 000 -185 867 -187 709 -1 842 

RAPPORTTOTAL 0 4 000 4 000 0 5 559 5 559 

 

  

Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) 

Inom ÄF, vars verksamhetsområden huvudsakligen omfattas av Vård och omsorg, Socialtjänstlag 

(SoL) och Hälso- och sjukvårdslag (HSL) (kod 55) samt Förebyggande verksamhet (kod 58), återfinns 

de större resultatavvikelserna inom underliggande verksamheter, såsom; 

Äldreomsorg ordinärt boende, 0,9 mkr. Under inledningen av året noterades en kraftigt negativ resul-

tatutveckling inom hemtjänsten men där denna utveckling stabiliserats under senare månader. Det 

kan noteras härvid att hemtjänsten är den verksamhet som under året varit mest belastad av coro-

narelaterade merkostnader, vilket också understryker dess sårbarhet vid den dagliga arbetsplane-

ringen och det ekonomiska utfallet. Verksamhetsområdet innefattar förutom hemtjänst även exempel-

vis kortvård samt hemsjukvård. Justerat för coronakostnader visar verksamhetsområdet lägre perso-

nalkostnader än budgeterat. Motstående till de lägre personalkostnaderna kan ses ökade kostnader 

för inhyrda konsulter både vad avser tillförordnade enhetschefer samt avseende sjuksköterskor. 

Äldreomsorg särskilt boende, 4,5 mkr. Överskottet är i huvudsak hänförligt till lägre personalkostnader 

än budgeterat, där vakanser förekommit under året. Inom särskilt boende kan också en hög sjukfrån-

varo noteras och som i stor utsträckning är relaterad till pandemin. Även inom verksamheten för sär-

skilt boende kan ses att de lägre personalkostnaderna till delar möts av ökade kostnader för inhyrda 

konsulter både vad avser tillförordnade enhetschefer och sjuksköterskor. 

Ur en kontogruppsindelad redovisning kan noteras större budgetavvikelser inom följande kontogrup-

per inom Äldreomsorgsförvaltningen: 

Bidragsintäkter, utfallet överskrider budget med 6,2 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att bi-

dragsmedel avseende coronastöd tillkommit utöver budget. Även andra under året sökta och erhållna 

riktade statsbidrag tillkommer utöver budget och där dessa möjliggör projektbetonade insatser utöver 

ordinarie verksamhet. 

Övriga intäkter, utfallet överskrider budget med 0,8 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av något 
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högre intäkter än budgeterat avseende försäljning av kost, hyresintäkter samt ersättning från samar-

beten med regionen. 

Personalkostnader, utfallet underskrider budget med 2,9 mkr. Avvikelsen förklaras i hög grad av olika 

vakanser, men där motstående kostnader för inhyrd personal och konsulter i stället ökat. Inom konto-

gruppens utfall återfinns även coronarelaterade merkostnader om totalt 3,2 mkr. 

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet överskrider budget med 2,2 mkr. Avvikelsen förklaras huvud-

sakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrda sjuksköterskor. 

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget med 2,9 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av 

högre kostnader än budgeterat avseende konsultstöd såsom tillförordnade enhetschefer och liknande 

vid uppkomna vakanser. 

  

Prognos helår 

Den aktuella helårsprognosen uppgår för VON sammantaget till 4,2 mkr, varav för ÄF 4,0 mkr och 

SOF 0,2 mkr. Prognostotalerna innefattar inte någon belastning avseende corona, då dessa merkost-

nader förväntas kunna täckas av motsvarande bidragsintäkter under 2022. 

Helårsprognosen innefattar förväntade överskott inom ÄF avseende; 

Äldreomsorg särskilt boende, 4,0 mkr. Även med hänsyn till de många ekonomiska risker som kan ses 

avseende den generella kostnadsutvecklingen och inflationen, förväntas verksamheten kunna redo-

visa ett sammantaget överskott för 2022. Ett fortsatt effektiviserings- och utvecklingsarbete väntas där-

med kunna resultera i en stabil ekonomisk utveckling. Sådana åtgärder som nu är pågående utgörs 

exempelvis av utveckling och implementering inom projektet Smarta scheman, där riktlinjer och meto-

dik för en effektiv och avpassad bemanning och schemaläggning utarbetas. 

  

Risker 

Inom äldreomsorgsförvaltningens verksamheter kan utökade ekonomiska risker ses avseende; 

En fortsatt hög sjukfrånvaro i spåren av coronapandemin kan leda till totala personalkostnader som 

överskrider vad som är budgeterat, och där statens tidigare former av bidrag och stöd upphört. 

En kraftigt ökad inflation ökar kostnadsbelastningen för inköp av mat och förnödenheter inom primärt 

särskilda boenden. 

En stigande inflation kan leda till fördyrade personalkostnader såväl till följd av avtal som till följd av 

löneglidning. 

ÄFs verksamhetsområden rekryterar tillsammans med andra kommuner och vårdföretag sin personal 

på en arbetsmarknad som i hög grad präglas av brist på utbildad och tillgänglig arbetskraft. Detta 

medför i sig en ökad risk för löneglidning och höjda personalkostnader. 

Investeringsredovisning 

Vård- och omsorgsnämnd 

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

totalt. 
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Avseende Äldreomsorgsförvaltningen innefattar det aktuella utfallet till största del fortsatta investe-

ringsposter gällande nya larm inom särskilt boende, samt även inventarier till det nya särskilda boen-

det. Dessa poster täcks härvid av erhållen tilläggsbudget från 202 
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Förslag till Taxor 2023

Social- och omsorgsförvaltningen och
äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut är:

1. Sammanfattning

Social- och omsorgsförvaltningen
Carina Ceder

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

1. Ingen förändring av egenavgift för

· matkostnad vid kommunens dagverksamhet/dagliga
verksamhet/sysselsättning.

· förbrukningsartiklar på särskilt boende.

· tvätt vid korttidsvård/växelvård.

· guldkant vid korttidsvård/växelvård på säbo-sektion.

· hemtjänst (service, omvårdnad, boendestöd)

· individuella larm

· trygghetslarm (installationsavgift, avgift för förlorad larmknapp och/eller
ej återlämnat larm)

2. Ingen förändring av avgiften för helpension vid särskilt boende enligt SoL.
Avgiften ligger till grund för matkostnad vid korttidsvård/växelvård/korttids.

3. Ingen förändring av avgiften för helpension vid bostäder med särskild
service enligt LSS.

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 2022 som delegerats till vård- och
omsorgsnämnden har setts över och reviderats av både social- och
omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen genom en
omvärldsanalys.
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Datum

2022-11-11

2. Ärendet
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Taxor 2023

Förvaltningschef Förvaltningschef

Katarina Haddon Kristina Tercero

Handläggare

Carina Ceder

Beslut till:

Niklas Thelin (FK).

Förslaget är att ingen förändring av avgifterna görs till 2023.
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Uppföljning intern kontrollplan 2022, uppföljning nr 2

1. Social- och omsorgsförvaltningens och
Äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

1. Dokumentation i patientjournal HSL

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har utfört en granskning av
patientjournal med fem slumpmässigt utvalda patienter. Granskningen har utgått
från tre frågor som avser (1) om det finns aktuella medicinska diagnoser, (2)
planer på aktuella begränsningsåtgärder och (3) uppföljning i plan från
omvårdnadspersonal. Patientjournalerna har nummer 1, 2, 3, 4 och 5 i denna
redovisning. Under tabellen följer en resultatanalys.

Social- och omsorgsförvaltningen
Äldreomsorgsförvaltningen

Nämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2022, uppföljning nr 2

Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller tio kontrollmoment,
som ska följas upp två gånger per år.

Av granskningen kan konstateras att merparten av det som följts upp fungerar
väl. De utmaningar som kunnat identifieras är förekomsten av långa
utredningstider inom social- och omsorgsförvaltningen. Utmaningen är känt
sedan en tid tillbaka, varpå åtgärder har påbörjats.
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Patientjournaler har granskats i fem vårdåtaganden med fokus på planer för
aktuella hälso- och sjukvårdsbehov. Urvalet har gjorts slumpvis.

Patient 1 - 3 vistas på särskilt boende (SÄBO) äldre. Två patientjournaler från
SÄBO Björntorp demens, en patientjournal Sjötången somatisk avdelning.
Patient 4 - 5 vistas i ordinärt boende, en från var grupp.

I granskningen har visats att det finns mellan 9 – 11st aktuella planer med som
längst ålder från 2015. Medicinska diagnoser finns dokumenterade i 4 av 5
journaler. Bedömningar enligt senior alert granskning var utförd på 3 av 5
patienter.

Planer på aktuella begränsningsåtgärder och registrerat samtycke är ej aktuellt
för någon av de angivna patienterna.

I samtliga av fallen finns även uppföljning i plan från omvårdnadspersonal.

För att bibehålla kvaliteten enligt ovanstående punkter har en
dokumentationsgrupp uppstartats och pågår en timme varannan vecka.
Biträdande chef för Hälso- och sjukvårdsenheten (HSL) som sammankallande.
Gruppen består av biträdande chef HSL, MAS samt representanter från
legitimerad personal samtliga yrkeskategorier (dvs. sjuksköterska, fysioterapeut
samt arbetsterapeut). Syftet med gruppen är att stärka en enhetlig och tydlig
dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning och patientsäkerhet i fokus.

Djupare journalgranskning pågår för att kartlägga behov av en för patienten så
ändamålsenlig journal som möjligt.
Åtgärder: Redovisning för legitimerad personal.

Resultat godkänt.
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2. Riktlinjer inom ÄOF

Verksamhetschef har granskat fem slumpvis utvalda beslut om hjälp i hemmet
med riktlinjen biståndshandläggning äldreomsorg, för tidsperioden 2022-05-01 till
och med 2022-10-31.

Inga avvikelser har upptäckts i granskningen, utan samtliga granskade beslut om
hjälp i hemmet följer riktlinjen.

Resultat godkänt.

3. Riktlinjer inom SOF

Utvecklingsstrateg har granskat verkställda placeringar gällande barn/unga under
granskningsperioden. Då det inte förekom några nya placeringar under
granskningsperioden utgår kontrollmomentet.

Sammanställning av verkställda placeringar av barn och unga per mars 2022
utgör 0 personer.
Resultat utgår.

4. Genomförandeplaner inom ÄOF

Verksamhetschef har granskat totalt tio slumpmässigt utvalda
genomförandeplaner. Fem av dessa inom hemtjänst och fem inom särskilt
boende. Beslutsperioden som granskats var mellan 2022-05-01 till och med
2022-10-31.

Totalt sett var sex av tio genomförandeplaner kompletta i sitt innehåll, tre inom
hemtjänst och tre inom särskilt boende.

Av de fyra som inte var kompletta saknades två och två var påbörjade. I de
ärenden där genomförandeplanerna saknades återkopplades ärendet till ansvarig
enhetschef för åtgärd (2022-11-08). Förklaring som avgavs till
genomförandeplanen som saknades inom särskilt boende var att den enskilde
nyligen hade flyttat in på sitt nya boende, varpå genomförandeplanen inte hade
färdigställts ännu.

Gemensamt för både hemtjänst och särskilt boende i denna granskning är enligt
granskande verksamhetschef att fler genomförandeplaner var korrekt upprättade
i verksamhetssystemet treserva i jämförelse med föregående mätning.

Resultatet godkänns med viss tveksamhet, givet att mer än hälften färdigställts
och ärende skickats till berörd chef där åtgärd krävs.

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

1:e socialsekreterare har granskat samtliga under september inkomna
anmälningar som inte lett till utredning.

I de ärenden samtal med barn ej genomförts finns en förklarning till orsaken,
med fyra tillfällen undantaget.
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Totalt inkomna anmälningar är det faktiska antalet som inkommit, oavsett om det
avser samma barn eller hanteras inom ramen för en förhandsbedömning. Alltså
kan det vara flera anmälningar per barn inom 14 dagar, varför antalet ”Ej
genomförda barnsamtal” blir högre. Det är således räknat som om barnet skulle
komma till tals vid varje enskild anmälan och inte per förhandsbedömning.
Av de motiveringar som finns är bland annat angivet att barnet inte önskar
samtala med socialtjänsten, att barnet vistats utomlands eller att barnet är litet
och således inte ännu kan kommunicera.
Nedan sammanställning presenteras för handläggare på barn- och
ungdomsenheten för att fortsatt sträva efter att samtliga barn ska ges möjlighet
att komma till tals vid anmälningar som rör oro för barn, samt säkerställa att det
finns motivering i samtliga ärenden.

Sammanställning av inkomna anmälningar med beslut om att
inte inleda utredning under september 2022:

Med anledning av att skäl till ej genomförda barnsamtal angivits anses resultatet
vara godkänt.

6. Äldreomsorg hjälp i hemmet

Verksamhetschef har granskat tio slumpmässigt utvalda ärenden kring hjälp i
hemmet, med kriteriet att den enskilde har minst två insatser per dygn. Samtliga
insatser har granskats i förhållande till beslut, oavsett tid på dygnet.

Inga avvikelser hittades i granskningen. Samtliga utförda insatser motsvarar
beslut.

Resultat godkänns.

7. SOF att beslutad insats och utförd insats LSS 9§5, 9§6 och 9§7
överensstämmer
Utvecklingsstrateg har tillsammans med enhetschef granskat samtliga beslutade
insatser och jämfört med utförd insats. Kontrollmomentet innebär att följa upp om
beslutade insatser enligt LSS 9§5, 9§6 och 9§7 överensstämmer med utförd
insats.
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Under september månad fanns 16 pågående beslut och i samtliga
överensstämmer beslutad insats med utförd insats. I vissa beslut krävs en lång
inskolningsperiod men insatsen är påbörjad.
Med denna motivering anses kontrollmomentet vara godkänt.

8. SOF utredningar enl 11 kap 1 § SoL
Utvecklingsstrateg och 1:e socialsekreterare har granskat samtliga under mars
pågående utredningar inom barngruppen (84).

Andelen utredningar som pågått över tre månader är 14 %. Resultatet
överensstämmer inte med nämndens mål om högst 10%.
Konsekvens är en ökad risk för att utredningstid kommer att överstiga den lagliga
gränsen om högst fyra månader.
Åtgärd: Ingen av de pågående utredningarna hade under september månad
överskridit den lagliga gränsen om högst fyra månader. Det är en klar förbättring
sedan förra uppföljningen. Anledningen till att utredningstider överskrider
nämndens mål om högst tre månader är på grund av ökat inflöde av ärenden och
hög arbetsbelastning i barngruppen. Utredningstider tas alltid upp som en punkt
på verksamhetsmöten. Ansvarig verksamhet uppmanas fortsätta arbetet med att
minska utredningstiderna.
Resultat inte godkänt.

9. ÄOF. Medarbetares lönedragning – om utbetald lön överensstämmer med
”verklig” lön

Samtliga enhetschefer inom äldreomsorgens verksamhetsområden, exklusive
bemanning- och myndighetskontoret, har utfört ett stickprov på tio slumpmässigt
utvalda medarbetare. De som omfattas av internkontrollen är hälso- och sjukvård,
nattorganisationen, daglig verksamhet och korttidsboende, hemtjänst Innerstan
samt hemtjänst Björntorp, särskilt boende Björntorp samt särskilt boende
Sjötången.
Avsikten med stickproven är att få en överblick över om utbetald lön
överensstämmer med ”verklig” lön. I andra ordalag en undersökning om den
faktiska sjukfrånvaron överensstämmer med den lön som betalats ut, eller om
korrigeringar i lön behövt utföras i efterhand.
Rutinen för att anmäla frånvaro ser ut som så att medarbetaren ska (1) meddela
sin chef muntligen om sin planerade frånvaro och (2) själv anmäla sin
sjukfrånvaro i samband med dialog med sin chef i lönesystemet MinLön.
Enhetschef ska i samband med dialogen även dokumentera planerad frånvaro.

I svaren uppger samtliga enhetschefer att utbetalningen av lön överensstämmer
med registrerad- och verklig sjukfrånvaro överensstämmer med utbetald lön.
Enhetschef för hemtjänst Björntorp uppger att i två av fallen har dokumentation
uteblivit, men vid kontroll av lönesystemet och utbetald lön överensstämde
utbetalningen. Flera av enhetscheferna uppger att de genomför regelbundna
kontroller i lönesystemet MinLön, samt avstämningar med personal om eventuell
frånvaro.

Givet att samtliga stickprov visar på en korrekt utbetalning av lön godkänns
resultatet.
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10. ÄOF. Följer gällande rutiner för upphandling av varor och tjänster

För närvarande har äldreomsorgsförvaltningen tre pågående
upphandlingsprocesser (trygghetslarm i ordinärt boende, digital nyckelhantering
samt städning i hemtjänst) som ej ännu är slutförda. Upphandlingsansvarig är
delaktig i samtliga tre processer och säkerställer att regelverk och rutiner
avseende upphandlingar efterföljs.

Upphandling av projektledning av bemanningsplanering som genomförts under
årets första månader har gjorts i samråd med upphandlingsansvarig och aktuella
regelverk och rutiner har efterföljts.

Inköp av molntjänst för planeringsverktyg för hemtjänst har genomförts under
årets första del i samråd med upphandlingsansvarig och IT-Nyköping. Aktuella
regelverk och rutiner har efterföljts.

Direktupphandling av tjänst för digitala inköp i hemtjänst har genomförts under
året. Upphandlingen har genomförts i samråd med upphandlingsansvarig och
följer aktuella regelverk och rutiner.

Resultatet godkänns.

Förvaltningschef Handläggare

Kristina Tercero & Marika Andersson
Katarina Haddon

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)

Revisorerna (för kännedom)

FCH (FÅ)



OXELÖSUNDS KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

                                     INTERNKONTROLLPLAN

2022

Risk och väsentlighetsanalys
Rutin /System Kontrollmoment Kontroll- Omfattning Frekvens Urval Rapportering Konsekvens Sannolikhet Risk

(område) ansvarig

Dokumentation i Att relevanta vårdplaner finns

1. patientjournal HSL och följs upp av berörd personal MAS 5 st/mätning 2 ggr/år Stickprov VON maj/nov 3 3 9

ÄF riktlinjer Att riktlinjerna för biståndsbedömning

2. följs vid beslut US 5 st beslut/mätning 2 ggr/år Stickprov VON maj/nov 3 3 9

SOF riktlinjer Att riktlinjerna för placeringar av Mars

3. barn och unga följs vid beslut US Samtliga beslut 2 ggr/år och VON maj/nov 4 3 12
under resp månad september

Genomförandeplaner Att planerna för brukare inom 

4. inom ÄF hemtjänst och särskilt boende US 5 + 5 st/ mätning 2 ggr/år Stickprov VON maj/nov 2 4 8
är korrekta

SOF Att reglerna enl. 11 kap 1 a § Samtliga öppnade Mars

5. SoL vid orosanmälan för barn följs IVO:s egenkontrollmall 1:e soc. aktualiseringar 2 ggr/år och VON maj/nov 4 4 16
sekreterare under resp månad september

Att beslutad insats och utförd insats

6. Äldreomsorg inom äldreomsorgsförvaltningen överensstämmer US 10 st beslut/ mätning 2 ggr/år Stickprov VON maj/nov 4 3 12

Att beslutad insats och utförd insats LSS 9§

7. SOF LSS-insatser överensstämmer US Samtliga 2 ggr/år 5, 6, 7 VON maj/nov 3 2 6

Andelen utredningar barn och unga Samtliga pågående Mars

  8. SOF utredningar enl. 11 kap 1 § SoL som pågår över 3 mån ska ej US under respektive 2 ggr/år och VON maj/nov 3 4 12
överstiga 10% av samtliga månad september

Mars

9. Äldreomsorg Äldreomsorgsförvaltningen säkerställer att felaktiga löneutbetalningar inte sker EC 10 stickprov/EC 2 ggr/år och VON maj/nov 3 4 12
september

Äldreomsorgsförvaltningen följer gällande rutiner Mars

10. Äldreomsorg i samband med förvaltningens upphandling av varor och tjänster US Samtliga 2 ggr/år och VON nov 3 3 9
september

Förkortningar:

HSL- Hälso- och sjukvårdslagen 2 Lindrig 2 Mindre sannolik

LSS - Lagen om stöd och service till vissa 3 Kännbar 3 Möjlig

funktionshindrade 4 Allvarlig 4 Sannolik

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SOF - Social- och omsorgsförvaltningen

SoL - Socialtjänstlagen

US - Utvecklingsstrateg

VON - Vård- och omsorgsnämnden

ÄF - Äldreomsorgsförvaltningen
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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 30 september 2022:

SoL:

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

- 0 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre månader.

IFO - 3 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: - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL per 30 september 2022.

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden
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Datum

2022-11-08 VON.2022.6

Katarina Haddon / Kristina Tercero Lena Lundin
Förvaltningschef Enhetschef

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



Per 2022-09-30 – 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.

Kvinna 1924 SÄBO 220413
Har ej fått plats på boende pga platsbrist. Har hemtjänst./ Beslutet
verkställt 220830

Man 2010 Kontaktfamilj 220622
Brist på tillgängliga uppdragstagare. Annonserat behov på flera
plattformar, kollat annonser på familjehemsbanken, inventerat
befintliga och tidigare uppdragstagare.

Man 2013 Kontaktfamilj 220622
Brist på tillgängliga uppdragstagare. Annonserat behov på flera
plattformar, kollat annonser på familjehemsbanken, inventerat
befintliga och tidigare uppdragstagare.

Man 1963 Kontaktperson SoL 220701
Insatsen har inte startats upp till följd av längre tids sjukhusvistelse.
Finns tilltänkt person för uppdraget och kan startas upp då
förutsättningar för honom finns.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2022-11-22

Utdragsbestyrkande

(6) Dnr VON.2022.2

Delgivningar

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

2022-09-16
Protokollsutdrag - Delårsrapport 2022
Delårsrapport 2022

2022-10-28
Protokolludrag - Revidering av Överenskommelse om samverkansrutiner -
Hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga, 0-20 år, placeras för vård
utanför det egna hemmet

Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen
2022-10-04
Svar till Ernst & Young gällande uppföljning av granskningar 2020
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Datum Diarienummer

2022-10-04

Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr.

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Järntorget 7-9
Oxelösund

0155-380 00 kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se
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Vård- och omsorgsnämndens svar till Ernst &
Young AB uppföljning av revision 2020

Revisionen Ernst & Young (EY) har av vård- och omsorgsnämnden begärt
svar på tre frågor, som en uppföljning av föregående granskning som
utfördes år 2020.

Frågorna rör nämndens hantering av- och åtgärder inom området för
informationssäkerhetsfrågor. Svaren utgörs av information kring att
revisionens rekommendationer har varit till gagn för nämndens
verksamhetsområden, om nämnden fortsatt sedan 2020 års mätning har
kontaktpersoner kring informationssäkerhetsfrågor, samt en fråga om
nämnden vidtagit åtgärder i form av att upprätta systemförvaltningsplan.

Avseende revisionens första fråga, om revisionens tidigare iakttagelser och
rekommendationer kring informationssäkerhet varit till gagn för nämndens
verksamhetsområden konstateras i förvaltningarnas svar att det har varit till
gagn. Sedan 2020 har nämnden vidtagit flera åtgärder i linje med
revisionens rekommendationer kring kontaktpersoner vid
informationssäkerhetsfrågor, samt att säkerställa upprättande av
förvaltningsplaner för samtliga system.

Förvaltningarnas svar på fråga två innehåller ett förtydligande kring vilka
som besvarar frågor om informationssäkerhet. År 2020 var det IT-strateg
som besvarade informationssäkerhetsfråga. Denna tjänst är numera
centraliserad som en del i digitaliseringsenheten. De som idag besvarar
informationssäkerhetsfrågor har benämningen GDPR-samordnare. Social-
och omsorgsförvaltningens GDPR-samordnare utgörs av
systemadministratör. Äldreomsorgsförvaltningens GDPR-samordnare är
Förvaltnings- och verksamhetssamordnare, med stöd kring
systemrelaterade informationssäkerhetsfrågor av förvaltningens två
systemadministratörer.

Vidare i fråga tre nämns fyra åtgärdspunkter som går i linje med revisionens
rekommendationer avseende upprättandet av systemförvaltningsplaner.
Den första punkten avser att Oxelösunds kommun genom den centrala
digitaliseringsenheten har en gemensam struktur för upprättandet av
systemförvaltningsplaner. I den andra punkten nämns fortsatt att det finns

Äldreomsorgsförvaltningen
Marika Andersson
& Social- och omsorgsförvaltningen

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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systemansvariga inom varje förvaltning. Punkt tre tar upp kommunens
förtydligande av ansvarsfördelning avseende rollerna systemägare,
systemägarombud och systemansvarig. Slutligen redogörs i punkt fyra att
förvaltningarna utöver ovanstående även registrerar befintliga system enligt
artikel 30, Dataskyddsförordningen (GDPR).

Förvaltningschef Handläggare

Kristina Tercero & Marika Andersson

Katarina Haddon

Beslut till:

Vård- och omsorgsnämnden

Bifogade handlingar:

mailto:kommun@oxelosund.se
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Svar till Ernst & Young AB (2022-09-29)

Vård- och omsorgsnämndens svar till Ernst &
Young AB revision 2022

Fråga 1.
Ja, revisionens iakttagelser och rekommendationer har varit till gagn
för verksamheten (vård- och omsorgsnämnden, med underliggande
förvaltningar; social och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen).

Sedan den senaste mätningen så har flera åtgärder vidtagits som
går i linje med revisionens två rekommendationer kring
kontaktpersoner vid informationssäkerhetsfrågor, samt att säkerställa
upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

Det har även sedan år 2020 skett omorganisationer inom kommunen
som inneburit en förändring i ansvarsfördelningen både centralt i
kommunen, och för Vård- och omsorgsnämndens förvaltningar
Äldreomsorgsförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningen.

Fråga 2.
Funktionen avseende kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor
finns fortsatt inom Vård- och omsorgsnämndens två förvaltningar.
Sedan år 2020 har däremot verksamheten genomgått
omorganisationer, som i praktiken innebär att funktionen omfördelats
till nya yrkesroller.

Tidigare IT-strateg för vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden, som varit kontaktperson för
informationssäkerhetsfrågor, har i och med omorganisationen blivit
en del av en central digitaliseringsenhet. Resursen IT-strateg är
numera centraliserad, men används fortsatt i båda vård- och
omsorgsnämndens förvaltningar som ett internt stöd.

Som en del i omorganisationen har förvaltningarna numera varsin
utsedd GDPR-samordnare, som besvarar och handlägger ärenden
som rör informationssäkerhet inom verksamhetens områden.

Information om vilka som är GDPR-samordnare finns på kommunens
intranät. Informationen förmedlas även muntligt inom verksamheten,

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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genom muntliga utbyten och genom utbildningsinsatser inom den
egna verksamheten.

I Äldreomsorgsförvaltningen är det förvaltnings- och
verksamhetssamordnare som är kontaktperson för
informationssäkerhetsfrågor och GDPR. I Social- och
omsorgsförvaltningen är det systemadministratör som utgör samma
roll.

Utöver GDPR-samordnare, tillika kontaktperson för
informationssäkerhetsfrågor, har Äldreomsorgsförvaltningen även
fördelat ut ett ansvar kring systemrelaterade
informationssäkerhetsfrågor till förvaltningens två
systemadministratörer. Kompetensen från systemadministratörerna
används således i båda förvaltningar, för att besvara
informationssäkerhetsfrågor.

Fråga 3.

Som nämnts ovan har omorganisationer skett i Oxelösunds kommun.
Nedan följer en lista på vilka åtgärder som vidtagits i linje med
revisionens rekommendationer avseende upprättandet av
systemförvaltningsplan.

 På central nivå i Oxelösunds kommun har en gemensam
struktur för upprättandet av systemförvaltningsplaner tagits
fram. Denna struktur gäller för hela kommunen. Strukturen för
systemförvaltningsplanen är politiskt beslutad och godkänd
och innehåller bland annat förvaltningsgrund, styrning,
organisation, processer, aktiviteter, rutiner m.m. (finns att tillgå
på kommunens intranät).

 Inom varje förvaltning finns utsedda ”systemansvariga” som
ansvarar för att upprätta en systemförvaltningsplan per
aktuellt system inom förvaltningens område. I dagsläget är
inte alla systemförvaltningsplaner på plats, men ett arbete
pågår fortsatt med detta.

 Kommunen har även upprättat en ansvarsfördelning kring
rollfördelningar, samt vad som ingår i deras arbetsuppgifter.
De olika rollerna som nämns och förtydligas i denna
ansvarsfördelning är: systemägare, systemägarombud och
systemansvarig.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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 Utöver ovanstående så registrerar även förvaltningarna
befintliga system enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen
(GDPR). Dessa registreringar förvaras i samband med skrivna
avtal.

Bilagor

Observera att dokument bifogas och skickas till revisionen som
separata filer, och ej som en del i detta dokument.

Bilagor till detta dokument avser:

 Kommunens gemensamma struktur för
systemförvaltningsplan (Word)

Önskar revisionen fler dokument som styrker uppgifterna i det
skriftliga svaret hänvisas dessa frågor till:
marika.andersson@oxelosund.se

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
mailto:marika.andersson@oxelosund.se
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§ 15/22 Delårsrapport 2022 - Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 

Diarienummer: NSV22-0030 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Delårsrapport 2022 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
godkänns med redaktionell ändring. 

Proposition 

Ordförande Jacob Sandgren (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ärendet 

Samtliga av nämndens verksamheter beskriver första halvan av året som mer likt 
innan pandemin. Hjälpmedelscentralen (HMC) har haft utmaningar med att 
tillhandahålla material vilket fördröjt leveranstider. 

Fokus för verksamheterna ligger fortsatt på utvecklingsarbetet Tillsammans för 
barnens bästa, God och nära vård samt digitalisering, utifrån uppdrag av nämnden 
och Länsstyrgruppen. En verksamhetsförändring har genomförts under delåret, där 
delar av personalen på Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har flyttats 
över till Länsgemensamt regionalt stöd. 

Nämndens verksamheter har en god ekonomi och verksamheterna finansierar flera 
utvecklingsarbeten med hjälp av länsgemensamma statsbidrag. Resultatet mot 
budget visar ett överskott på 19 643 000 kr. Överskottet består mestadels av 
statsbidrag som ännu inte använts, eller fördelats till kommunerna för 2022 och 
statsbidrag som löper över flera år och då kommer ingå i eget kapital vid bokslut. 

Hjälpmedelscentralens resultat mot budget vid delåret visar ett överskott på 2 806 
000 kr. Vid bokslutet 2021/2022 periodiserades intäkter och kostnader in i 
december -21 som kom in i redovisningen i jan -22 för inkontinenshjälpmedel. 
Det skapade en nettoavvikelse mot budget med +368 000 kr. Denna pluspost 
försvinner i december 2022 då motsvarande periodisering sker i bokslutet 
2022/2023. Till budgetår 2023 förändras rutinerna gällande de här posterna så de 
inte ligger och påverkar resultatet under året. 

Vid delåret upptäcktes en avsaknad av distributionskostnader för 
inkontinenshjälpmedel. De blev godkända och klara i juli månad (31/7) i systemet, 
men blev inte registrerade förrän i augusti månad (1/8). Den här eftersläpningen är 
skickad vidare till leverantören av systemet för kontroll. Felet blev klargjort efter 
att perioden juli stängdes vilket medförde att uppbokning av den förväntade 
kostnaden inte hanns med och ytterligare en positiv avvikelse skapades i resultatet 
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med 569 000 kr. 

Detta medför att resultatet mot budget för HMC vid delår, efter att ovanstående 
avvikelser räknats bort, är 1 869 000 kr. Prisjustering gjordes i maj med ca -3,5% 
för huvudmännen vilket ger stor effekt på resultatet. Dock behövs det nog en 
mindre prisjustering till i september då resultatet annars kan bli uppemot 
+1 500 000 kr. Sannolikt fattar HMC beslut om prisjustering i september så 
prognosen sätts till 0. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2022 – Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Ekonomistaben 
Länets kommuner 
Akten 
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1 Inledning 

1.1 Sammanfattande analys 

Samtliga av nämndens verksamheter beskriver första halvan av året som mer likt innan pandemin. 
Vissa delar av utvecklingsarbeten har dock haft en långsammare takt under pandemin och 
Hjälpmedelscentralen har haft utmaningar med att tillhandahålla material. Fokus för 
verksamheterna ligger fortsatt på Tillsammans för barnens bästa, God och nära vård samt 
digitalisering, utifrån uppdrag av nämnden och Länsstyrgruppen. En verksamhetsförändring har 
genomförts under delåret, där delar av personalen på FoUiS har flyttats över till Regionalt stöd. 
Nämndens verksamheter har en god ekonomi och verksamheterna finansierar flera 
utvecklingsarbeten med hjälp av länsgemensamma statsbidrag. 

Resultatet mot budget visar överskott med 19 643 tkr. Överskottet består mestadels av statsbidrag 
som ännu inte använts, eller fördelats till kommunerna för 2022 och statsbidrag som löper över fler 
år och då kommer ingå i eget kapital vid bokslut. 

Returer av hjälpmedel fortsätter påverka Hjälpmedelscentralens resultat positivt och prisjustering 
har gjorts i maj för att uppnå nollresultat vid bokslut. 
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2 Medborgarperspektivet 

2.1 Politikens mål: Region Sörmland har ett förebyggande och hälsofrämjande 
arbetssätt 

2.1.1 Verksamhetens mål: NSV:s verksamheter ska verka för att barn och unga i 
Sörmland får god, nära och samordnad vård som stärker hälsan 

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

Sörmland kommuner och Region Sörmland startade 2021 utvecklingsarbetet Tillsammans för 
barnens bästa i Sörmland, ett 3-årigt utvecklingsarbete där en samverkansmodell för tidiga insatser 
för barn och unga i samverkan mellan hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst tas fram. 
Målbilden för arbetet är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk 
hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov, i samverkan med 
helhetsperspektiv för barnets bästa. Projektet flyttades från FoUiS till Regionalt stöd 1 mars 2022. 
Alla kommuner och Region Sörmland har antagit målbilden och arbetet fortlöper enligt 
projektplanen: 

Nya arbetssätt, inspirerat från familjecentralernas positiva arbete, har lyfts i beredningsgrupp- och 
arbetsgrupper barn. Möjligheten att utveckla liknande arbetssätt för barn och unga 7–18 år 
undersöks. Resultatet av dialogerna sammanställs sommaren 2022. 

En utbildning i tjänstedesign har påbörjats där användarnas behov ska undersökas. 

Kartläggningen kring pågående samverkan i länet gällande familjecentraler, ungdomsmottagningar 
och "Barnahus" beräknas vara klar efter sommaren. 

Styrgruppen för Tillsammans för barnens bästa i Sörmland beslutade i juni att starta ett delprojekt 
för barn och unga med NPF-liknande problematik, vilket kommer att genomföras i Gnesta, 
Strängnäs samt Katrineholms kommun. Kompetens från skola, socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin kommer att ta fram, pröva och följa upp nya arbetssätt för ett samordnat stöd i 
tidigt skede till barn med NPF-liknande problematik. 

FoU i Sörmland 

Fram till den 1 mars 2022 drevs projektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland av FoU i 
Sörmland och övergick därefter till Regionalt stöd. Genomförda aktiviteter redovisas ovan. 
Följeforskning av projektet drivs fortsatt av FoU i Sörmland. Lärandeworkshop inom ramen för 
följeforskningen kopplad till arbetet har genomförts och delrapport 1 presenteras i juni. 
Planeringsdag för styrgruppen för utvecklingsarbetet genomförs i juni. 

Hjälpmedelscentralen 

I samtliga upphandlingar av hjälpmedel som genomförts under våren så har barnperspektivet funnits 
med. 

Vård- och Omsorgscollege 

För att stärka dialog och tydliggöra behov av kompetensförsörjning inom verksamheter riktade till 
barn och unga i länet sker arbete med upplevelseverkstäder/studiebesök för de som som startar åk 9, 
relaterat till mognad och ökad mottaglighet inför kommande gymnasieval. Andra satsningar är 
minimässor, samordnade fältstudier, yrkesinspiratörer med mera för att öka antalet sökande till 
yrket och dess utbildningar. Dessa har pausats under pandemin men påbörjats under 2022 igen. 
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2.1.2 Verksamhetens mål: NSV:s verksamheter ska arbeta för att patienten och brukaren 
får en god, nära och samordnad vård. 

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

Det länsgemensamma arbetet för fortsatt omställning till en god och nära vård pågår. Regionalt 
Stöd leder och samordnar arbetet genom medverkan i styrgruppsarbetet för omställningen, 
samordnar fördelningar av de länsgemensamma medlen, initierar årliga satsningar, följer upp 
arbetet lokalt samt ansvarar för den nationella redovisningen av medlen. Arbetet sker i nära 
samverkan med FoU i Sörmlands projekt Nära vård. Under våren 2022 antogs målbilden för Nära 
vård i Sörmland och omställningsarbetet i kommunerna och regionen pågår enligt plan. 

FoU i Sörmland 

Nära vård är ett 2-årigt utvecklingsuppdrag för att samordna och utveckla länets arbete med 
omställningen till en god och nära vård. Två projektledare är anställda 16 augusti 2021 till juli 2023 
med placering på FoUiS. Under våren 2022 har projektledare och processledare för nära vård 
påbörjat en utbildning i tjänstedesign, utbildare är utvecklingsledare från Länsgemensamt regionalt 
stöd. Under våren är en gemensam målbild 2035 för nära vård framtagen samt beslutad om i NSV. 
Även fokus/målområden är framtagna och beslutade om i Länsstyrgruppen under våren 2022. 

Hjälpmedelscentralen 

Under början av året hade verksamheten svårigheter att uppnå målvärdet 60% gällande andel 
utprovningar där brukaren fått en första erbjuden tid inom en månad. Detta berodde både på 
sjukdom hos personalen och på försenade leveranser av komponenter. 

Följande målvärden har påverkats av både sjukfrånvaro kopplat till pandemin och 
leveransförseningar på grund av kriget i Ukraina: 

• Målvärdet förandel aktiviteter/arbetsorder slutförda inom 5 arbetsdagar är 82%.Under 
första halvåret har resultatet varierat mellan 81% och 89%. 

• Målvärdet för andel kundorder, totalt levererade inom 5 arbetsdagar är 86%. Med 
undantag från januari (85%) och juni (81%) har vi lyckats uppnå målvärdet under våren. 

• Målvärdet för andel skrymmande hjälpmedel lev inom 3 dagar vid utskrivning från 
slutenvården är 92%. Under årets 4 första månader lyckades vi leverera 100% inom tre 
dagar. I maj (83%) och juni (88%) lyckades vi inte uppnå måltalen på grund av 
leveransförseningar från leverantörer. 

Vård- och Omsorgscollege 

Det länsgemensamma arbetet har under året fortsatt fokus på: 

• att utbildning ska leda till arbete inom vård- och omsorgsbranschen och med möjligheter till 
vidare studier 

• ökad kvalitet inom utbildning och vård 
• status för vård- och omsorgsyrkena 
• tydlighet, samsyn och likvärdiga arbetssätt 

Per delår konstateras att nytillkomna utbildningsanordnare har certifierats och godkänts på lokal och 
regional nivå för att ytterligare stärka länets möjlighet till kvalitetssäkrad vård- och 
omsorgsutbildning. 
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3 Verksamhetsperspektivet 

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och 
effektiv vård 

3.1.1 Verksamhetens mål: NSV:s verksamheter ska verka för en jämlik, effektiv och säker 
socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland genom 
kunskapsstyrning. 

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

I enlighet med överenskommelsen om trygg hemgång efter slutenvård följs det genomsnittliga 
antalet dagar som patienter ligger kvar på sjukhus, räknat från dagen de är utskrivningsklara och 
hemgångsklara. Samtliga kommuner har klarat gränsen för betalningsansvar hittills i år. 
Genomsnittligt antal dagar per utskrivningsklara patienter i juni 2022 presenteras här: 

Verksamhetsförändring har skett från och med mars och innebär att resurser flyttats från Forskning 
och utveckling i Sörmland (FoUiS) till Regionalt stöd. Det ger en samlad Regional samverkans- och 
stödstruktur i Sörmland (RSS). Verksamhetsförändringen genomfördes även för möjligheten att 
samla länsgemensamma resurser vid behov. Även processledare för Tillsammans för barnens bästa 
är överflyttade till Regionalt stöd. Målsättningen med förändringen var att nå en mer effektiv, 
kunskapsstyrd och sömlös samverkan där Regionalt stöd ska stödja flöden i närvårdsstrukturen och 
tydliggöra arbetet i Regional samverkans- och stödstruktur och kunskapsstyrningen för hälso- och 
sjukvården samt socialtjänsten. 

Länsstyrgruppen har tagit beslut att återuppta Beredningsgrupp digitalisering (BGD) som 
samordnas av utvecklingsledare från Regionalt stöd. Det innebär att Regionalt stöd har en 
utvecklingsledare i varje beredningsgrupp som kan stödja arbetet och föra kunskap/information från 
lokal- regional- nationell nivå. 

Regionalt stöd stödjer arbetet med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården på nationell, 
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regional och lokal nivå. Under LPO (Lokalt programområde) Äldres hälsa har två arbetsgrupper 
bildats. LAG (Lokal arbetsgrupp) kognitiv svikt, samt LAG Palliativ vård NKK (Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd). Dessa arbetsgrupper processleds av utvecklingsledare från Regionalt Stöd. 

FoU i Sörmland 

FoUiS deltar i nationella, regionala och lokala nätverk samt relevanta referensgrupper utifrån 
uppdrag. FoU chefen ingår även under 2021–2022 i FoU Välfärds styrelse. Under delår 1 pågår 10 
olika forskningsuppdrag på FoUiS inom olika område som för regionen och kommunerna varit 
angelägna. Områdena är barn och unga i form av att ta fram en samverkansmodell, utvärdera 
familjecentraler samt att följa utvecklingen gällande psykiska och fysiska hälsa hos barn och unga 
över tid i Sörmland. Inom äldreområdet är även psykisk hälsa central, genom att hitta metoder för 
att minska depression samt att få kunskap och erfarenheter om egenmonitorering som arbetssätt hos 
multisjuka äldre i Sörmland. Nya arbetssätt såsom genom egenmonitorering och mobila team samt 
lärande inom vård och omsorg ingår i flera av forskningsuppdragen. Även personcentrering och 
brukarinflytande ingår i forskningsuppdragen och en stor satsning som gjorts under våren 2022 är 
på ett doktorandprojekt som ska följa omställningsarbetet till en god och nära vård i Sörmland. 

Hjälpmedelscentralen 

I maj 2021 kom en ny uppdaterad MDR-lagstiftning (Medical Device Regulation). Ett 
utvecklingsarbete påbörjades under hösten 2021 för att säkerställa att verksamheten efterföljer 
lagstiftningen gällande specialanpassningar av hjälpmedel. Projektet kommer att slutföras under 
hösten 2022. 

Revidering av kriterier för hjälpmedelsförskrivning pågår under hela året och beräknas vara klart 
under våren 2023. 

Samtliga inkomna avvikelser under årets första halva har hanterats inom två veckor från 
registreringsdatum. 

Vård- och Omsorgscollege 

Kompetensförsörjningen kopplat till nämndens mål medför fokus på APL-arbete 
(ArbetsPlatsLärande- arbete) för en grundläggande kompetens. Första kvartalet påverkades APL- 
arbetet av konsekvenser från pandemin som innebar ökad sjukfrånvaro bland befintligt anställda 
inom kommunerna som Region Sörmland men samtliga studerande erhöll APL-placering enligt 
plan. 

VO-Colleges samverkan på nationell, regional som lokal nivå verkar för god kunskapsstyrning 
genom samverkan, dialoger, lärande i utbildning såväl som inom arbetslivet där medarbetarnas 
resurser tas tillvara på med fokus på kompetensutveckling. Fokus på fortsatt arbete med: 

• omställning till skyddad yrkestitel för undersköterskor 
• åtgärder och insatser för at öka språkombud, handledare och valideringshandledare 
• anställd personal innehar reell utbildning som motsvarar arbetslivets krav på avancerad 

modern vård och omsorg som bedrivs och ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet 

För detta krävs fortsatt arbete för samsyn, likvärdighet och samverkan, vilket VO-College 
genomsyras av och verkar för genom sin välfungerande modell på nationell, regional som lokal 
nivå. Det arbetet pågår och fortsätter i Sörmland. 
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3.2 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter 

3.2.1 Verksamhetens mål: NSV:s verksamheter ska arbeta för att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter för en god och nära vård i samverkan 

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

Regionalt stöds utvecklingsledare för digitalisering stödjer det länsgemensamma arbetet gällande: 

• Förstudiearbete för att undersöka förutsättningarna för upphandling av ett gemensamt 
verksamhetssystem bland Sörmlands nio kommuner. Förstudien avslutas maj 2022. 

• Pilotprojekt för egenmonitorering av multisjuka äldre som har insatser från såväl 
regionen/vårdcentral som kommun. Projektparter är Region Sörmland, Eskilstuna och Trosa 
kommun. 

• Utformning av en gemensam digitaliseringsstrategi för Sörmland gällande socialtjänst samt 
angränsande hälso- och sjukvård pågår under 2022. 

• Beredningsgrupp digitalisering har startat under våren 2022, vilken samordnas av 
utvecklingsledare inom Regionalt Stöd 

FoU i Sörmland 

Flera gemensamma satsningar görs i Sörmland inom området digitalisering. Utformning av en 
digitaliseringsstrategi samt gemensamt verksamhetssystem är några centrala uppdrag som FoUiS 
medverkar i. FoUiS strävar efter att i första hand kunna erbjuda digitala utbildningar och 
föreläsningar med ämnen som för regionen och kommunerna är viktiga. FoUiS fortsätter att sprida 
information om den vid FoUiS framtagna fallförebyggande träningsappen för äldre personer som 
finns gratis att ladda ner. 

Hjälpmedelscentralen 

Hjälpmedelscentralen har arbetat aktivt med informationssäkerhet under våren. Verksamheten har 
gjort flera informationssäkerhetsanalyser samt registrering av personuppgiftsbehandlingar med 
fokus på att göra konsekvensanalyser avseende de hjälpmedel som har en molntjänst med 
tredjelandsöverföring. 
Verksamheten har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal och har en pågående dialog med 
ytterligare fem leverantörer kring personuppgiftsbiträdesavtal. 

Vård- och Omsorgscollege 

Lärdom av pandemin har bidragit till utveckling av olika arbetssätt, ökat nyttjandet av den digitala 
tekniken samt utvecklat digitala mötesformer som främjar såväl arbetsmiljö som arbetsinnehåll. 
Detta mot bakgrund av utrymmet att skapa balans mellan digitala mötesformer och tillgodose 
behovet av att möten på plats för ökad dynamik och gynna det gemensamma samarbetet. Per delår 
2022 konstateras att kopplat till digitalisering har bland annat följande skett under året: 

• Ny plattform för VOC-arbetet utvecklas 
• Ny Valideringsmodell utvecklas 
• Reviderat APL-material 
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Resursperspektivet 

3.3 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare 

Indikator Utfall Målvärde 

Andelen engagerade medarbetare HME index 79 % 

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid 5,55 % Max 5 % 

3.4 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans 

Indikator Utfall Målvärde 

Ekonomiskt resultat - avvikelse utfall/budget i tkr 19 643 tkr 0 tkr 

3.4.1 Verksamhetens mål: NSV:s verksamheter har en stabil ekonomi. 

Nämnden har ett överskott mot budget med 19 643 tkr. Fördelningen av det överskottet mellan 
verksamheterna är följande: 

Diff utfall - budget delår 

Verksamhet Resultat 

Hjälpmedelscentralen 2 806 

Vård- o oms college 59 

Länsgemensamt reg stöd 14 869 

FoU i Sörmland 1 908 

19 643 

Hjälpmedelscentralen redovisar ett överskott om 2 806 tkr vid delåret. Försäljningsvolymerna för 
inkontinenshjälpmedel fortsätter öka och visar vid delåret ökning mot budget med ca 2 000 tkr. Då 
intäkter och kostnader för inkontinenshjälpmedel tar ut varandra så påverkas inte resultatet 
nämnvärt. 

Returer av hjälpmedel fortsätter även det att öka vilket påverkar resultatet avsevärt. Kostnaderna för 
hjälpmedel minskar och en konsekvens av det är att även kostnaderna för avskrivningar minskar då 
inköpsvolymerna sjunker. En prisjustering gjordes i maj månad i syfte att sänka 
hjälpmedelspriserna och därmed verksamhetens intäkter för att uppnå nollresultat vid bokslut 2022. 

Vård- och omsorgscollege redovisar litet överskott mot budget vid delåret. 

Länsgemensamt regionalt stöd visar på ett totalt överskott om 14 869 tkr mot budget vid delåret. 
Flera uppdrag sträcker sig över flera år vilket gör att överskott kommer uppstå vid bokslut som 
kommer läggas till det egna kapitalet. Av överskottet på 14 869 tkr består 5 623 tkr av statsbidraget 
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Psykisk hälsa, där ett antal nya uppdrag definierats av Länsstyrgruppen. Sörmlands kommuner har 
totalt erhållit 28 380 tkr i statsbidrag utifrån överenskommelsen God och nära vård 2022. Av 
överskottet 14 869 tkr består 9 021 tkr av statsbidraget God och nära vård. Utbetalningar till FoUiS 
och kommunerna väntas ske snarast. Regionalt stöds egen verksamhet visar resterande överskott 
mot budget med 225 tkr. 

FoUiS redovisar vid delåret ett resultat mot budget på 1 908 tkr, då tillkommande 7 700 tkr av det 
egna kapitalet beräknas används under 2022. FoUiS har under delåret även tilldelats externa medel i 
form av statsbidrag samt ersättning för utvärderingsuppdrag. FoUis ersätts och svarar fortsatt för 
kostnader för den personalen som flyttades över till Regionalt Stöd 1 mars. En stor del av 
överskottet mot budget består av lägre personalkostnader på grund av tillfällig vakans och ej ersatt 
korttidsfrånvaro. Överskott finns även i driftposter för exempelvis möten, vilka ersatts med digitala. 
FoUiS har under delåret tilldelats medel av statsbidraget Kvinnofrid samt från utvärderingar som 
görs till RAR. Efter delåret kommer även intäkter inkomma från statsbidragen Nära Vård och 
Psykisk hälsa, vilka kommer att användas inom projekten Tillsammans för barnens bästa samt Nära 
vård. En stor satsning som gjorts under våren 2022 är ett doktorandprojekt som ska följa 
omställningsarbetet till en god och nära vård i Sörmland. 
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4 Resultaträkning 

Tkr Ack utfall Ack 
budget Diff Budget 

helår 
Prognos 

helår Diff helår Ack utfall 
fg år 

Patient- Trafikant 
o andra avg 

5 162 5 367 -205 9 200 9 200 0 5 160 

Erhållen intern 
uppdragsers 

32 423 2 682 29 741 4 598 4 598 0 11 075 

Övriga intäkter 119 758 117 244 2 514 201 920 208 919 6 999 143 318 

Verksamhetens 
intäkter 

157 343 125 293 32 050 215 718 222 717 6 999 159 553 

Personalkostnader -32 501 -33 768 1 267 -58 929 -52 524 6 405 -31 304 

Köpt verksamhet -1 405 -1 124 -281 -1 926 -1 092 834 -1 510 

Lämnad intern 
uppdragsers 

-5 072 -422 -4 650 -723 -723 0 -408 

Lokalkostnader -6 696 -6 583 -113 -11 285 -11 285 0 -6 344 

Övriga kostnader -76 890 -67 197 -9 693 -115 982 -113 622 2 360 -89 298 

Avskrivningar -19 015 -20 079 1 064 -34 371 -32 671 1 700 -19 696 

Verksamhetens 
kostnader 

-141 579 -129 172 -12 407 -223 216 -211 916 11 300 -148 559 

Verksamhetens 
nettokostnader 

15 764 -3 879 19 643 -7 498 10 801 18 299 10 994 

Finansiella 
intäkter 

70 70 0 120 120 0 254 

Finansiella 
kostnader 

-189 -188 -1 -322 -322 0 -282 

Årets resultat 15 645 -3 997 19 642 -7 700 10 599 18 299 10 965 
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5 Investeringar 
Investeringar i hjälpmedel har varit lägre än budgeterat fram till delåret. De regionala hjälpmedlen 
har haft en total investering på 20 000 tkr och beräknas vara lägre än budget med 3 000 tkr vid 
bokslut. De kommunala hjälpmedlen har haft en total investering på 7 000 tkr och beräknas vara 
lägre än budget med 2 000 tkr vid bokslut. 
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6 Intern kontroll 
Verksamheternas interna kontroll utförs efter augusti och redovisas i verksamhetsberättelse 2022. 
Löpande uppföljning visar inga avvikelser som behöver omedelbar åtgärd. 
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SID 6(2) 

§ 21/22 Revidering av Överenskommelse om 
samverkansrutiner - 
Hälsoundersökning i anslutning till att 
barn och unga, 0–20 år, placeras för 
vård utanför det egna hemmet 

Diarienummer: NSV22-0033 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Reviderad överenskommelse godkänns. 

Proposition 

Ordförande Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ärendet 

Nuvarande överenskommelse om samverkansrutiner revideras utifrån 
ändringar i föreskriften (HSLF-FS 2019:19) om hälsoundersökningar av barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
Samverkansrutinen reglerar hur Region Sörmland och kommunerna i 
Sörmland ska arbeta utifrån föreskriftens följande två delar: 

- Bestämmelser gällande både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om 
att kommuner och region ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

- En ny bestämmelse har införts i socialtjänstlagen som innebär, om det inte är 
obehövligt, att socialnämnden ska underrätta regionen om att ett barn eller en ung 
person 18–20 år ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att vård 
utanför det egna hemmet inleds. 

Beslutsunderlag 

Reviderad Överenskommelse om samverkansrutiner - Hälsoundersökning i 
anslutning till att barn och unga, 0–20 år, placeras för vård utanför det egna 
hemmet 
Nuvarande Överenskommelse om samverkansrutiner avseende 
hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga personer 18–20 år 
placeras för vård utanför det egna hemmet 
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Länsgemensamt regionalt stöd 
Länets kommuner 
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2022-11-22

Utdragsbestyrkande

(7) Dnr VON.2022.3

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/ Sept-Okt Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
Enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/ Sept-Okt Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
Färdtjänsthandläggare

LSS-handläggare Sept-Okt Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO Sept-Okt Försörjningsstöd, utredn, behandling
i
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Datum   
2022-11-22 
 

  

 

     
 

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 

Hemtjänsten Kristina 
Tercero 

2013-08-26 Muntlig redovisning  

 
MI Varje nämnd 

Handlingsplaner med mål och mått   Information MI Maj, delår, 
november, 
bokslut 

Corona i verksamheterna   Muntlig information   Paus 

Information om Ukraina   Muntlig information MI Varje nämnd 

Äldreomsorgslyftet     MI Se ekonomisk 
uppföljning 

MAS rapport     April, augusti 
och december 

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 

Redovisning åtgärder/orsaker 
sjukskrivningstal 

Kristina och 
Katarina 

2017-08-30  MI April, augusti 
och december 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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Datum
2022-03-23  

 
 
 
Välfärdsteknik Kristina 

Tercero 
2017-05-30 
2019-03-26 

Plan för fortsatt införande - återrapport MI Q3 2022 Nov 

Socialtjänst och skola i samverkan Katarina 
Haddon 

2019-11-26  MI 
 

Q4 2022 
Nov 

Språktest i verksamheterna  2020-11-24 Uppföljning 

 
MI Q4 2022 Dec 

Uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Samhalls uppdrag

Kristina/Linn 2020-02-16  B Q4 20 22 Dec 

Uppföljning av genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden 

Kristina/Katari
na 

2019-08-28  Uppöljning av genomlysningen utifrånån av 
förvaltningen utvalda nyckeltal. 

 Uppöljning ska ske i nämnden i maj 2020 
och Q2 2021.

B Q3 2022 

Kompetensförsörjningsplan    Muntlig information MI Q3 2022 Nov 

Lokalbehovsanalys ÄF     November 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden

Senast uppdaterad: 17-05-2022
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