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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2020-11-24  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten kl 13.15 - 15.20
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Emil Carlsson (V)  
 Katarina Berg (M)  
 Christina Johansson (S)  
 Inge Ståhlgren (S)  
 Ann Svensson (S)  
 Eva Lantz (M)  
 Birgitta Skårberg (KD)  
 Per Krusell (SD)  
   
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Kristina Tercero Förvaltningschef 
 Pål Näslund, § 60-63 Verksamhetsekonom
 Lars Ask, § 60-67 Utvecklingsstrateg 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 60  - 69  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-11-24  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-12-01 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-12-23 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2020-11-24   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 

Von § 60 Information/Rapporter 
 

3 

Von § 61 Budgetuppföljning per oktober 
 

4 

Von § 62 Uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 2019-2021 
 

5 - 6 

Von § 63 Taxor 2021 
 

7 

Von § 64 Uppföljning intern kontrollplan 2020 
 

8 

Von § 65 Extraärende: Uppdrag att utreda införande av språktest i 
verksamheterna 
 

9 

Von § 66 Yttrande över e-förslag om tiggeriförbud 
 

10 - 
11

Von § 67 Utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
upphävande av tidigare beslut 
 

12 

Von § 68 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänslagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 

13 

Von § 69 Redovisning av delegationsbeslut 
 

14 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 60        Dnr VON.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Ordförande informerar om överenskommelse mellan gruppledarna att endast 
ordinarie ledamöter ska delta på sammanträdena. Överenskommelse gäller till  
30 juni 2021. 
 
 
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om 
 
 Coronaläget inom verksamheterna. 
 Två Lex Sarah utredningar pågår. En utredning har sänts vidare till Inspektionen 

för vård och omsorg.  
 Personalsituationen inom verksamheterna. 
 12 st står i kö till särskilt boende.  
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 61        Dnr VON.2020.4               
 
 
Budgetuppföljning per oktober  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Budgetuppföljning per oktober 2020 godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna 
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen.  

Det ackumulerade resultatutfallet per oktober för vård- och omsorgsnämnden totalt 
uppgår till -7,0 mkr. Härav utgör resultat hänförligt till Äldreomsorgsförvaltningen  
-11,2 mkr och Social- och omsorgsförvaltningen 4,2 mkr. 

Förvaltningarnas helårsprognos uppgår till ett totalt resultat om -2,0 mkr. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-11-16. 
Ekonomisk uppföljning per oktober. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 62        Dnr VON.2019.32               
 
 
Uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 2019-2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Återrapporteringen godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
I budgetarbetet inför verksamhetsåret 2020 kunde identifieras ett totalt besparings-
/effektiviseringskrav om 19,1 mkr av verksamheternas samlade nettokostnader. Detta 
besparings-/effektiviseringskrav har härefter fördelats som sparbeting på Social- och 
omsorgsförvaltningen med 5,7 mkr samt Äldreomsorgsförvaltningen 13,4 mkr. 

Förvaltningarnas arbete med besparingsåtgärder har följts upp genom beräkning av 
hur stor andel av de budgeterade sparkraven som fortlöpande uppnåtts. Genom att 
förvaltningarna i sin budgetering har allokerat sparkraven till varje berörd enhet kan 
uppföljningen även belysa i hur hög grad dessa sparkrav infriats per enhet. Detta som 
underlag för en kontinuerlig bedömning av eventuellt tillkommande åtgärder. Måltalet 
för enheterna och förvaltningarna totalt är att uppnå en sparkvot om 100%, varvid 
resultatet skulle uppgå till +/- 0 tkr. 

Med anledning av de merkostnader som föranleds av den pågående Corona-
pandemin har förvaltningarna en särskild uppföljning av sådana kostnader i sin 
internredovisning. Dessa merkostnader förutsätts bli ersatta genom bidrag från staten 
under huvuddelen av 2020. Mot bakgrund av denna förväntade ersättning beräknas 
aktuella sparkvoter tillsvidare exklusive sådana havda merkostnader. 

 

Besparingar/effektiviseringar Social- och omsorgsförvaltningen 

I verksamheternas liggande driftsbudget för 2020 ingår förväntade besparingar/ 
effektiviseringar om totalt 5 736 tkr. 

Det samlade sparbetinget för SOF uppgår till 478 tkr/mån och motsvarar ackumulerat 
per oktober 4 780 tkr. Den per oktober uppnådda ackumulerade sparkvoten uppgår 
till 10 015 tkr (209%), exklusive merkostnader Corona. 

 

Besparingar/effektiviseringar Äldreomsorgsförvaltningen 

I verksamheternas liggande driftsbudget för 2020 ingår förväntade besparingar/ 
effektiviseringar om totalt 13.385 tkr. 

Det samlade sparbetinget för ÄF uppgår till 1 115 tkr/mån och motsvarar ackumulerat 
per oktober 11 150 tkr. Den per oktober uppnådda ackumulerade sparkvoten uppgår 
till 5 851 tkr (52%), exklusive merkostnader Corona. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 62        Dnr VON.2019.32               
 

 

Det samlade sparbetinget för Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgs- 
förvaltningen gemensamt uppgår till 1.593 tkr/mån och motsvarar ackumulerat per 
oktober 15.930 tkr. Den per oktober uppnådda ackumulerade sparkvoten uppgår till 
15.866 tkr (99%), exklusive merkostnader Corona. 

Förvaltningarna arbetar kontinuerligt vidare med att identifiera och implementera 
åtgärder som bedöms kunna minska kostnaderna utan att kvalitets- eller säkerhets-
aspekter påverkas negativt. Av aktuella och planerade sådana åtgärder kan nämnas; 

 Schemaläggning inom nattorganisation, tillämpning och uppföljning. 

 Uppföljning och bevakning av rutiner för användning av tillgänglig resurstid inom 
äldreomsorgen. 

 Fortsatt effektiviseringsarbete inom hemtjänst. 

 Personlig assistans, upphandling och bedömning av alternativa utförare. 

 Boendestöd och samverkan med HVB Oliven. 

 Arbetsmarknad, aktiviteter i samverkan med Arbetsförmedlingen för att dämpa 
kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-11-16. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 63        Dnr VON.2020.24               
 
 
Taxor 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
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 särskilt boende-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. 

 
Sammanfattning 
 
Grunderna för avgiftssättning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhets-
område har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och beslutsrätten gällande 
de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och omsorgsnämnden. Taxor 
2020 som delegerats till vård- och omsorgsnämnden har setts över och reviderats av 
både social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen genom en 
omvärldsanalys.  

Förslaget är att ingen förändring av avgifterna görs till 2021. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-11-03. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Handläggare (för kännedom) 
Niklas Telin (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 64        Dnr VON.2020.25               
 
 
Uppföljning intern kontrollplan 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020, uppföljning 2. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna 
verksamheter för år 2020. Interna kontrollplanen innehåller åtta kontroller varav  
7 ska följas upp två gånger per år.  Den andra uppföljningen har nu genomförts  
och avser perioden maj – september 2020.  

Följsamheten till riktlinjer i biståndsbeslut har granskats inom Äldreomsorgs-
förvaltningens område. Utrymme för förbättringar finns.   

Behov av åtgärder för kvalitetsutveckling är  

 uppföljning av rutin för återkoppling vid förhandsbedömning  
 genomförandeplaner inom Äldreomsorgsförvaltningen  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-11-06. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
Förvaltningschef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 65        Dnr VON.2020.68               
 
 
Extraärende: Uppdrag att utreda införande av språktest i 
verksamheterna  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Förvaltningscheferna får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på 
införande av språktest i verksamheterna. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande lyfter frågan om införande av språktest i verksamheterna. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: Förvaltningscheferna får i uppdrag 
att utreda och återkomma med förslag på införande av språktest i verksamheterna. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningscheferna (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 66        Dnr VON.2020.31               
 
 
Yttrande över e-förslag om tiggeriförbud  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
E-förslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt begäran från Kommunstyrelsen har vård- och omsorgsnämnden anmodats 
yttra sig över ett e-förslag om införande av ett tiggeriförbud utanför stadens butiker. 
 
Antalet människor från EU-länder i östra Europa som tigger på gator och torg i västra 
Europa har ökat kraftigt sedan 2007. Frågan har under åren engagerat allmänheten, 
frivilligorganisationer och politiker i flera europeiska länder. 
 
Frågan om tiggeriförbud eller inte har visat sig vara mycket kontroversiell i den 
svenska debatten och bidragit till en tydlig polarisering, inte minst politiskt.   
 
Med hänsyn till frågeställningens tydliga politiska förtecken bör nämnden överlåta åt 
fullmäktige att avgöra e-förslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-11-04. 
Tiggeriförbud? -en sammanställning av frågan. 
E-förslag: Tiggeriförbud. 
Begäran om yttrande över e-förslag om tiggeriförbud. 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Inget framskrivet förslag finns. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: Nämnden föreslår kommun-
fullmäktige att avslå e-förslaget. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-11-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 66        Dnr VON.2020.31               
 
 
Katrina Berg (M) föreslår följande förslag till beslut:  
 
Ett tillägg i lokala ordningsföreskrifterna 12 §, insamling av pengar: 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är inte tillåtet i delar av Oxelösund. En utredning av 
kommunen ska tydligare precisera vilka platser som gäller men vi vill särskilt framhålla 
butiker och restauranger kring Järntorget, Esplanden, Coop Torggatan, butiken i Sunda 
samt Frösäng.  
 
Eva Lantz (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) instämmer. 
 
Ordförande föreslår avslag på Katarina Bergs förslag. Inge Ståhlgren (S) och Emil 
Carlsson (V) instämmer. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer eget förslag mot Katarina Bergs (M) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt eget förslag.  
 
Omröstning 
 
Per Krusell (SD) begär omröstning. 
 
Ja-röst för ordförandes förslag. 
Nej-röst för Katarina Bergs (M) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden enligt ordförandes förslag. 
 
Reservation 
 
Katarina Berg (M), Eva Lantz (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Katarina Bergs (M) förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd)

Beslutande ledamöter  Ja Nej Avstår
Linus Fogel (S) X
Emil Carlsson (V) X
Katarina Berg (M) X
Christina Johansson (S) X
Inge Ståhlgren (S) X
Eva Lantz (M) X
Ann Svensson (S) X
Birgitta Skårberg (KD) X
Per Krusell (SD) X
Resultat 5 4 0



 

Sammanträdesprotokoll Blad 12 (14)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 67        Dnr VON.2020.49               
 
 
Utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
upphävande av tidigare beslut  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-09-22 § 56 att utse Katarina Haddon 

till verksamhetschef för hälso- och sjukvården upphävs från 2020-11-25. 
 

2. Kristina Tercero utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården som bedrivs  
inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde från 2020-11-25. 

 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap 2 § ska det där det bedrivs hälso- 
och sjukvårdsverksamhet finnas någon som svarar för verksamheten 
(verksamhetschef).  

Av Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 4 kap. ”Behörighet och ansvar för vissa 
personalgrupper” framgår att verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov 
av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Verksamhetschefen ansvarar bland annat för rutiner för delegering och har alltid det 
övergripande ansvaret för verksamheten. 

2020-09-22 beslutade nämnden att utse Katarina Haddon som verksamhetschef för 
HSL tills ny förvaltningschef för Äldreomsorgsförvaltningen är på plats. Kristina 
Tercero har nu tillträtt som ny förvaltningschef för Äldreomsorgsförvaltningen varför 
hon föreslås som ny verksamhetschef för HSL. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-11-10. 
 
 
_______



 

Sammanträdesprotokoll Blad 13 (14)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 68        Dnr VON.2020.10               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)  
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Rapporten godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att 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 2020: 

 
SoL: 

Äldreomsorg 9 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
  från beslutsdatum, 6 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

  14 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre 
  månader, 9 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-11-16. 
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2020. 
 
______ 
 
Beslut till: Kf (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom), Berörd handläggare (för 
kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-11-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 69        Dnr VON.2020.3               
 
 
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/ Augusti -  Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef Oktober daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
  
Avgiftshandläggare/ Augusti - Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare Oktober 
  
 
LSS-handläggare Augusti -  Personlig assistans, daglig verksamhet,  
 Oktober korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Augusti -  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 Oktober 
 
 
______ 
 
 
 


