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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2022-09-28  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset, rum Hävringe kl 13.15 - 15:50 
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Patrik Renfos (V)  
 Katarina Berg (M)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Alexander Fernberg (S)  
 Anders Lundgren (M)  
 Birgitta Skårberg (KD)  
 Per Krusell (SD)  
   
Ej tjänstgörande ersättare Berit Karlsson (S)
 Lena Svedlind (S)
 Ing-Marie Wahlström (S)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Kristina Tercero Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Marika Andersson Förvaltningssamordnare
 Åsa Mirheim Verksamhetsutvecklare
 Linn Tjus Nordström Verksamhetsutvecklare
 Alexander Westin Verksamhetsutvecklare
 Pål Näslund Verksamhetsekonom
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 40  - 45  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-09-28  

Datum för 
anslagsuppsättande 2022-10-05 Datum för  

anslagsnedtagande 2022-10-27 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Von § 40        Dnr VON.2022.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Ordförande informerar om 
 
 Invigningen 5 september av Öppen träffpunkt på Björntorp. 
 Kommunala Pensionärsrådets sammanträde 26 september. 
 
 
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om 
 
 Aktuellt läge i Oxelösund med anledning av kriget i Ukraina  
 Inga nya Lex Sarah. Äldreomsorgsförvaltningen har 2 st pågående utredningar. 
 Förslag på ny rutin för hantering av Lex Sarah. 
 IFO ekonomiskt bistånd 2022 har minskat sen 2020. 
 Orosanmälningar för barn och unga ökat 
 Kö till särskilt boende - 6 personer i kö och antal lediga lägenheter är 0. 
 Status hemtjänsten . 
 Genomgång av Socialstyrelsens brukarundersökning som genomförs årligen. 
 Förslag på organisationsjustering inom äldreomsorgsförvaltningen. 
 
 
______ 
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Von § 41        Dnr VON.2022.44               
 
 
Delårsrapport 2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delårsrapport per augusti 2022 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram 
förslag till delårsrapport per 31 augusti 2022. 
 
Social- och omsorgsförvaltningen 
De flesta mål, mått och aktiviteter som åligger förvaltningen utifrån verksamhetsplan 
och handlingsplaner kommer uppfyllas per helår utifrån prognos vid delår. Flera mål 
är redan uppfyllda, måtten visar på god måluppfyllelse, och antalet  pågående/ 
genomförda aktiviteter är hög även om de flesta aktiviteter är löpande och kommer 
avslutas först till årsskiftet. Det framgångsrika arbetet har kunnat genomföras trots 
utmaningar som förvaltningen stått inför under delåret 2022. 
  
Händelser av väsentlig betydelse under delåret: 
 
 Ansvaret för tobaks-, läkemedels- och folkölstillsyn fördes över från vård- och 

omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

 Två av de fem enhetschefstjänster som finns inom social- och omsorgs-
förvaltningen blev vakanta. Att tjänsterna är vakanta skapar en högre 
arbetsbelastning på övrig ledningsgrupp, stödfunktion samt förvaltningschef. 
Tjänsterna förväntas tillsättas under hösten.  

 Förvaltningens integrationsverksamhet har reducerats för att anpassas till 
inflödet av ärenden samt förvaltningens budget i helhet. Kriget i Ukraina har 
medfört merarbete i form av att dels tillhandahålla ett evakueringsboende, dels till 
att förbereda för att ta emot anvisade ukrainska flyktingar.  

 Konsultkostnader inom förvaltningen har ökat av flera orsaker under delåret. En 
är att enheten barn och unga har en hög arbetsbelastning, både när det gäller 
inkomna ärenden, öppnade utredningar, antal placeringar samt generellt 
komplicerade tidskrävande ärenden. Förvaltningen har även haft svårt att behålla 
anställd personal då arbetsbelastningen varit hög.  

 Förvaltningen har under delåret haft en ansträngd ekonomi utifrån en ökad 
mängd placeringar, konsultkostnader samt minskade intäkter från 
Migrationsverket. Detta har medfört att man valt att exempelvis inte tillsätta 
vakanta tjänster (som inte finns inom myndighet) förrän till år 2023. 
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Von § 41        Dnr VON.2022.44               
 
 
Äldreomsorgsförvaltningen 
Äldreomsorgens måluppfyllelse på helhet under perioden januari tom augusti 2022 
kan anses god. Dock kvarstår arbete främst inom målet en trygg och värdig 
ålderdom. Avseende aktiviteter för år 2022 förväntas de flesta ha uppnåtts innan  
årets slut, ett par aktiviteter har dock blivit försenade utifrån ursprunglig tidsram. 
 
Händelser av väsentlig betydelse under delåret: 
 
 Inledningen av 2022 har fortsatt präglats av pandemin. Sjukfrånvaron var  

således hög under årets första månader för att sedan plana ut något framåt 
senvåren/sommaren. Trots hög sjukfrånvaro och pandemins effekter på 
verksamheten har förvaltningen fortsatt att driva det förändringsarbete som 
inledes under 2021. Inom hemtjänsten har arbetet mot en kvalitativ, effektiv och 
jämlik vård och omsorg fortsatt genom att organisera arbetet i mindre team med 
ett gemensamt synsätt. Enheterna inom särskilt boende har arbetat vidare med 
grundläggande struktur och samverkan över gränserna för att nyttja resurserna 
på bästa sätt. Arbetsprovet för nyanställda som Vård och omsorgsnämnden 
fattade beslut om att införa under 2021, och som togs i bruk under december 
2021 har under första delen av 2022 var till stor vikt för verksamheten. Genom att 
använda det digitala arbetsprovet vid nyrekrytering har förvaltningen kunnat 
säkerställa de färdigheter som krävs hos vård och omsorgspersonal för att kunna 
verka inom verksamheten på ett kvalitativt sätt. 

 
 Arbetet med förflyttningen mot en god och nära vård har under första delen av 

2022 intensifierats inom förvaltningen. Ett tydligare internt samarbete har växt 
fram i syfte att arbeta utefter ett personcentrerat arbetssätt. Samarbetsformer 
inom hemtjänsten har tagits fram emellan hälso- och sjukvårdspersonal samt 
omsorgspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Förvaltningen har också 
genom olika representanter deltagit i länsövergripande workshops i syfte att 
skapa samsyn och hitta samarbetsformer för att omställningen skall lyckas. 
Under hösten kommer kompetenshöjande insatser ske främst inom hälso- och 
sjukvårdsorganisationen för att stärka kunskap och arbetsmetodik inom nära 
vård. 

 
 Vid årsskiftet 2021/2022 startade en ny verksamhet inom 

äldreomsorgsförvaltningen. Verksamheten syftar till uppsökande insatser för 
personer över 80 år utan befintliga biståndsbeslut. Syftet med denna verksamhet 
är att bryta isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre. Vidare syftar 
verksamheten till att underlätta för äldre att bibehålla sina funktioner livet igenom 
och på så vis fördröja insatser från kommunal vård och omsorg. Verksamheten 
har tagits emot på ett positivt sätt av kommuninnevånarna och under hösten 
planeras även för öppnande av en öppen träffpunkt för personer över 65 år som 
ett ytterligare steg i arbetet med att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre samt 
att stödja äldre personer att leva ett hälsosamt liv. 
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Von § 41        Dnr VON.2022.44               
 
 
 I maj inledes projektet Smarta scheman vilket är ett arbete inom ramen för 

äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning 2022, samt den parts-
gemensamma överenskommelsen emellan Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR) och fackförbundet kommunal - Heltid som norm.  
Projektets syfte är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt runt 
bemanningsplanering inom äldreomsorgsförvaltningen samt att införa ett digitalt 
övergripande systemstöd för bemanningsplanering. Detta för att nyttja resurserna 
på ett effektivt sätt, samt att skapa ett hållbart arbetsliv genom smarta scheman 
för ett hälsosamt arbetsliv över tid. Arbetet inledes med en gemensam 
utbildningsdag för chefer, biträdande chefer/gruppledare, fackliga ombud, HR 
och ekonom. Syftet med denna dag var att skapa sam-syn och förståelse för det 
utvecklingsarbete som ligger framför oss. Arbetet har sedan fortlöpt under 
våren/sommaren och kommer under hösten att intensifieras genom uppstart av 
pilotprojekt inom schemaläggning på Björntorp för att sedan implementeras över 
hela förvaltningen.  

 
 Sommarmånaderna inom förvaltningen har varit ansträngda. Bristen på vikarier 

har medfört ökad arbetsbelastning på ordinarie personal i form av övertid. I juni 
slutfördes även en utredning enligt Lex Sarah på ett av äldreboendena. Då 
utredningen visade på långvariga allvarliga brister i vården och omsorgen runt de 
boende så fattades beslut om omplacering av omvårdnadspersonal. Denna 
åtgärd påverkade således den redan ansträngda situationen i förvaltningen. 

 
Ekonomi 
Det ackumulerade resultatutfallet per augusti för VON totalt uppgår till 5,1 mkr. Härav 
utgör resultat hänförligt till ÄF 4,4 mkr och SOF 0,6 mkr. 

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

Under inledningen av 2022 präglades verksamheterna alltjämt i hög grad av 
Coronapandemin med de olika restriktioner och påverkan denna medfört. 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 
merkostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier och övertid för täckande av 
vakanser föranledda av pandemin och de restriktioner inom verksamheterna som 
följer därav. De samlade merkostnaderna uppgår per augusti för VON totalt till 
3,8 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till 3,2 mkr samt för SOF till 0,6 mkr. 
Motsvarande bidragsintäkter uppgår till samma belopp som dessa kostnader. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-09-19. 
Förslag till delårsrapport 2022. 
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Von § 41        Dnr VON.2022.44               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Haddon, Kristina Tercero och Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
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Von § 42        Dnr VON.2022.38               
 
 
Hantering av bidrag för arbetsskor  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Vård- och omsorgsnämnden antar förslag 1. Kostnadsförslag på arbetsskor 

med kommunens logga. 
 
2. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningarnas förslag till beslut om ett 

återkommande bidrag med frekvensen 1 gång per år från centralt håll. 
 

3. Förvaltningscheferna får i uppdrag att ta fram fler valmöjligheter när det gäller 
skomodell med logga för personalen 

 
 
 
Sammanfattning 
 
2022-05-24 tilldelades Äldreomsorgsförvaltningen samt Social- och omsorgs-
förvaltningen uppdraget av Vård- och omsorgsnämnden att fördela Kommun-
styrelsens öronmärkta bidrag på totalt 460 tkr gällande arbetsskor.  
 
Under vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022-08-24 återremitterades 
ärendet om arbetsskor, mot bakgrund av att nämndens önskemål om typen av 
arbetsskor inte överensstämde med förvaltningarnas förslag till beslut.  
 
Förvaltningarnas nya uppdrag blev således att ta fram två konkreta förslag på hur 
bidraget ska fördelas innan årets slut.  
Förslagen till beslut avser: (1) ”Kostnadsförslag på arbetsskor med kommunens 
logga” och (2) ”Kostnadsförslag på centralt bidrag för förmånsbeskattade arbetsskor. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-08-25. 
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Von § 42        Dnr VON.2022.38               
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1) Vård- och omsorgsnämnden antar förslag 1. Kostnadsförslag på arbetsskor med 

kommunens logga.  

Eller 

  

2. Vård- och omsorgsnämnden antar förslag 2. Kostnadsförslag på centralt bidrag för 
förmånsbeskattade arbetsskor.  
 

samt 

 
3) Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningarnas förslag till beslut om ett 

återkommande bidrag med frekvensen 1 gång per år från centralt håll. 

 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt förslag 1 och 3 i framskrivet 
förslag. Patrik Renfors instämmer. 
 
Ordförande föreslår följande tilläggsförslag till beslut: Att förvaltningscheferna får i 
uppdrag att ta fram fler valmöjligheter när det gäller  skomodell med logga för 
personalen 
 
Katarina Berg (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förslag 1 i framskrivet 
förslag men avslag på förslag 3. Birgitta Skårberg (KD), Anders Lundgren (M) och 
Per Krusell (SD) instämmer.  
 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om förslag 1 i framskrivet förslag och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande frågar om eget tilläggsyrkande till förslag 1 och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer framskrivet förslag 3 mot Katarina Bergs (M) förslag om avslag 
och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
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Von § 42        Dnr VON.2022.38               
 
 
 
Reservation 
 
Katarina Berg (M), Anders Lundgren (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) 
reserverar sig mot beslutet om förslag 3 i framskrivet förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
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Von § 43        Dnr VON.2022.6               
 
 
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 juni 2022: 

SoL: 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-09-19. 
Kvartal 2 2022 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)
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Von § 44        Dnr VON.2022.45               
 
 
Sammanträdesdagar 2023  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Sammanträdesplan för 2023 fastställs. 

 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2023 har tagits fram. Sammanträdena är 
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar 

Förslag till sammanträdesdagar 2023 för Vård- och omsorgsnämnden är:  
 

Tisdag 28 februari   

Tisdag 28 mars   (Heldag) 

Tisdag 25 april  

Onsdag 24 maj   

Tisdag 29 augusti 

Tisdag 26 september  (Heldag) 

Tisdag 21 november  (Heldag) 

Onsdag 13 december                  

 
Tidpunkt för heldagar är 09.00. Övriga dagar 13.15. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-09-19. 
Sammanträdesplan 2023. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen (för kännedom) 
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Von § 45        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/ Augusti Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ Augusti Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare Augusti Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Augusti  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 
Von au 2022-08-24 Stadigvarande serveringstillstånd  
   Restaurang Mythos 
 
Förvaltningschef SoF 2022-08-15 Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällska 
   OXSS 
 
 
 
______
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