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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 17        Dnr VON.2021.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Ordförande informerar om FoU Sörmland och projekt Tillsammans för barnens 
bästa i Sörmland. 
 
 
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om 
 
 Corona inom verksamheterna. 
 Lex Sarah anmälningar. 
 Uppföljning av verksamhets- och handlingsplaner. 
 Lägesbild och rekrytering inom verksamheterna. 
 Kö till särskilt boende med 3 i kö 
 Omsorgslyftet. 
 Nära vård - Barn och unga 
 
 
Josefine Boberg informerar om Nära vård - vuxna. 
 
 
Katarina Haddon informerar om socialtjänst och skola i samverkan. 
 
 
Ingela Mindemark informerar om trygg och effektiv planering vid utskrivning 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 18        Dnr VON.2021.24               
 
 
Förändringsbeskrivning 2022-2024  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Förändringsbeskrivningar 2022 - 2024 fastställs och överlämnas till mål- och 
budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun har i år infört ett nytt steg i mål- och budgetprocessen. Istället 
för att som tidigare år redovisa konsekvensbeskrivningar för respektive nämnd 
kommer man nu att göra en förändringsbeskrivning där utgångspunkten är föreslagen 
tilldelad ram och därifrån föreslås förändringar i verksamheten som innebär att 
nämnden håller en budget i balans. 
 
Social- och omsorgsförvaltningen har tilldelats preliminär ekonomisk ram om 127 871 
tkr för år 2022 och Äldreomsorgsförvaltningen har tilldelats preliminär ekonomisk ram 
om 183 895 tkr för år 2022. 
 
Social- och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen redovisar 
separata förändringsbeskrivningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17. 
Förslag till förändringsbeskrivningar 2022-2024. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kristina Tercero och Katarina Haddon föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
Förvaltningschefer (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 19        Dnr VON.2021.4               
 
 
Budgetuppföljning 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Budgetuppföljning per april 2021 godkänns. 

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

Det ackumulerade resultatutfallet per april för VON totalt uppgår till -5.230 tkr. Härav 
utgör resultat hänförligt till ÄF -4.702 tkr och SOF -528 tkr.  

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.732 tkr 
och SOF 141 tkr, och totalt för VON således 2.873 tkr. 

I dagsläget råder alltjämt osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna 
särskilda bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den 
pågående pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020. 

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader 
uppgår till, för ÄF -6.841 tkr, för SOF -1.514 tkr, för VON sammantaget -8.355 tkr. 
Härav uppgår coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF:s 
prognostiserade resultat. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17. 
Ekonomisk uppföljning per april. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Förvaltningschefer (för kännedom) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 20        Dnr VON.2021.27               
 
 
Redovisning av åtgärder för budget i balans 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Det påbörjade effektiviseringsarbetet som är initierat inom hemtjänsten samt 
personlig assistans fortsätter för att därigenom uppnå en budget i balans på  
helår 2021. 

 
Sammanfattning 
 
Förvaltningarnas samlade helårsprognos för 2021 presenterades vid vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 27 april vilken visade på att inklusive 
coronarelaterade merkostnader uppgår Äldreomsorgsförvaltningens underskott till   
-6 841 tkr, och social- och omsorgsförvaltningens underskott till -1 510 tkr. Totalt 
visade således detta ett underskott för vård och omsorgsnämnden sammantaget på 
 -8 351 tkr. Coronarelaterade merkostnader redovisades till 5 118 tkr vilka belastar 
Äldreomsorgsförvaltningens prognostiserade resultat.  
 
Utefter ovanstående information fattade Vård- och omsorgsnämnden beslut om att 
uppdra förvaltningscheferna i Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgs-
förvaltningen att återkomma till vård och omsorgsnämndens sammanträde i maj med 
föreslagna åtgärder för att på helåret nå budget i balans. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen har sedan tidigare under våren 2021 utarbetat aktiviteter 
för att få en budget i balans på årsbasis. En av dessa aktiviteter är att tillfälligt stänga 
korttidsavdelningen Lotsen from 1: a juni vilket på årsbasis beräknas att få en effekt 
på ca 1,8 mkr. Detta under förutsättning att stängning sker enligt plan. Vidare pågår 
effektiviseringar inom såväl särskilt boende som inom hemtjänsten för att anpassa 
bemanning efter budget 2021. Hemtjänsten har fått ytterligare uppdrag att se över 
såväl organisering, beslutade insatser, antal årsarbetare samt ledning och styrning. 
Arbetet fortskrider nu enligt plan och förvaltningen kan därmed se en viss positiv 
trend i den ekonomiska utvecklingen.   
 
Utefter beslut från Vård- och omsorgsnämnden den 27 april har äldreomsorgs-
förvaltningen fört extra diskussioner samt sett över olika förslag till ytterligare 
effektiviseringar för att nå en budget i balans på helår 2021. Det förslag som visar sig 
mest lämpligt och också mest kostnadseffektivt på sikt är fortsatt översyn och 
förändring av arbetsmetoder, samt av ledning och styrning inom hemtjänsten. Under 
mars har ett stort förändringsarbete initierats inom hemtjänsten vilket bland annat 
innebär; genomlysning av antal brukare, översyn av antal beslutade hemtjänsttimmar, 
översyn av antal årsarbetare, arbetsmetoder och planering samt ledning och styrning. 
Arbetet fortskrider i stabil takt och hittills har flera onödiga processer och 
arbetsmetoder identifierats. Vidare har en planering av sammanföring av hemtjänsten 
till två arbetslag inletts. Detta syftar till att skapa större grupper med ökad flexibilitet i 
planering utav brukarbesök samt schemahantering av personal.  
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-25  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Ledning och styrning är ett viktigt moment i den dagliga operativa driften, därav krävs 
ett nära och närvarande ledarskap. Att finnas på plats dagligen som ett stöd i 
verksamheten samt att ha kontroll över budget, verksamhet samt arbetsmiljö är 
viktiga delar för att nå budget i balans. Sjukfrånvaron inom hemtjänsten har varit hög 
under lång tid vilket bidrar till såväl ökade kostnader samt till minskad kontinuitet 
vilket påverkar kvaliteten i verksamheten negativt. Vidare har kringtiden varit hög och 
brukartiden låg vilket tyder på bristfällig logistik och planering av arbetet, vilket skapar 
ineffektivitet och höga kostnader per brukare.  
 
Äldreomsorgsförvaltningen föreslår därför för Vård och omsorgsnämnden att 
förvaltningen fortsätter det påbörjade effektiviseringsarbete som är initierat inom 
hemtjänsten för att därigenom uppnå en budget i balans på helår 2021.  
 
Social- och omsorgsförvaltningen har sedan mars 2021 anlitat privat utförare av 
personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Åtgärden förväntas minska kostnaden för insatsen med 
uppskattningsvis 1,7–2,1 mkr på helår. Förvaltningen kommer troligen ha en budget i 
balans per årets slut. I och med detta bedömer förvaltningen att inga andra åtgärder 
synes nödvändiga att vidtas för närvarande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-07. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kristina Tercero och Katarina Haddon föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 21        Dnr VON.2021.25               
 
 
Taxor 2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
1. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor. 

2. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 

3. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 

 
 
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 
2021 som antogs av kommunfullmäktige 2020-11-11 och som ska beslutas av 
kommunfullmäktige har setts över och reviderats av social- och omsorgsförvaltningen 
samt äldreomsorgsförvaltningen.  

 Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor. 

 Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 

 Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-04-23. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 22        Dnr VON.2019.59               
 
 
Redovisning av uppdrag att utreda konsekvenser om eget HVB-
hem för ungdomar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras för att utreda den långsiktiga finansieringen samt utreda de 
långsiktiga ekonomiska och individuella effekterna av införandet av ett Hvb för unga i 
Oxelösund. 

 
Sammanfattning 
 
Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden 
att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett HVB för unga på hemmaplan. 

En ung person kan behöva placeras på HVB av flera orsaker. Oftast handlar det om 
ett normbrytande beteende som utsätter den unge för risker. Det kan handla om ett 
fortgående missbruk, kriminalitet, självskadebeteende men även psykisk ohälsa. 
Erfarenheter har visat att det är svårt att nå bra resultat med målgruppen unga med 
kriminalitet eller missbruksproblematik med hemmaplanslösningar då de ofta ingår i 
ett lokalt nätverk och en del i behandlingen handlar om att bryta med sitt umgänge. 
Däremot kan en behandling i egen regi på hemmaplan för unga med psykosociala 
problem, problem i hemförhållanden, utåtagerande och liknande riskbeteenden 
fungera. 

Vid genomgång av de senaste tre årens placeringar av unga kan man se att det kan 
finnas underlag för ett HVB på hemmaplan. En uppskattning av antal platser i ett 
boende torde handla om fyra stycken. Åldersspannet föreslås röra sig om 15–18 år.  

Erfarenheten från kommuner som bedriver behandling på hemmaplan för ungdomar 
visar att skillnaden i ålder samt grund för placering inte bör skilja sig alltför mycket. 

Kostnaden för att driva ett HVB på hemmaplan med fyra behandlingsplatser och fem 
till sex personal beroende på arbetstidsförläggning samt löpande lokalkostnader 
uppskattas till ca 5,8 mkr. varav personalkostnaden torde utgöra merparten av 
driftskostnaden. Till detta ska ställas en förväntad minskad kostnad för extern 
placering om minst 2,0 mkr. 

Positiva effekter som förväntas med att bedriva vård på hemmaplan för unga är en 
högre kvalité på vårdinnehåll och bättre resultat med ökad kontroll av uppföljning. Det 
blir lättare att hålla ihop vårdkedjan fram till ungdomen fyller 18 år och om det finns 
behov av fortsatt stöd. Andra fördelar är närheten till skola och ungdomens sociala 
nätverk, samt vårdnadshavare och närstående som kan vara resurser i 
behandlingsarbetet. 

Eventuella risker med ett HVB för unga på hemmaplan kan vara att det under 
perioder inte finns några unga som behöver behandlas varför kommunen står en tom 
verksamhet med personal- och lokalkostnader.  
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 10
  
Sammanträdesdatum
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Von § 22        Dnr VON.2019.59               
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2021-05-07. 
Utredning av HVB för unga på hemmaplan 2021-05-06. 

 
Dagens sammanträde 
 
Lars Ask och Alexandra Westin föredrar ärendet. 
 
Framskrivet förslag 
 
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att starta ett HVB för unga 
som försöksverksamhet. 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för att utreda den långsiktiga 
finansieringen samt utreda de långsiktiga ekonomiska och individuella effekterna 
av införandet av ett Hvb för unga i Oxelösund. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar 
att återremittera ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Utvecklingsstrateger (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 23        Dnr VON.2020.68               
 
 
Redovisning av uppdrag att utreda införande av språktest i 
verksamheterna  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- 

och omsorgsnämnden att godkänna utredningen och därmed förslaget på 
införandet av digitalt arbetsprov. 

 
2. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- 

och omsorgsnämnden att godkänna kartläggningen av språkkompetensen hos 
tillsvidareanställda inom båda förvaltningarna samt beslutar att 
kompetenshöjande insatser ska ske inom äldreomsorgsförvaltningen.   

 
3. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- 

och omsorgsnämnden att godkänna att det digitala arbetsprovet införs genom 
finsansiering inom ram samt att den kompetenshöjande insatsen finansieras av 
statsbidraget Äldreomsorgslyftet där äldreomsorgsförvaltningen är beställare och 
Campus Oxelösund utförare av utbildningen 

 
 
Sammanfattning 
 
24 november 2020 gav vård- och omsorgsnämnden social- och omsorgsförvaltningen 
samt äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på 
införande av språktest i verksamheterna.  
 
Utefter tilldelat uppdrag har respektive förvaltning genomfört en kartläggning gällande 
språkkunskaper hos vård och omsorgspersonalen. Resultatet av kartläggningarna 
redovisades på nämndsammanträdet den 24 februari 2021. Vård- och omsorgs-
nämnden beslutade att social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgs-
förvaltningen ska återkomma på majnämnden med en presentation av modell för ett 
digitalt arbetsprov för att säkerställa grundläggande krav avseende språkkompetens 
vid rekrytering av samtliga anställningsformer av ny omsorgspersonal. Båda 
förvaltningarna ska även kartlägga språkkompetensen hos tillsvidareanställda och vid 
behov komma med förslag på utbildningsinsatser för att åtgärda eventuella brister. 
Social- och omsorgsförvaltningens kartläggning visar inte på något behov av 
kompetenshöjande insatser hos redan tillsvidareanställd omsorgspersonal.  
 
Äldreomsorgsförvaltningens kartläggning visar att den tillsvidareanställda personalen 
är i behov av kompetenshöjande insatser inom svenska språket. Nämnden beslutade 
även att social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen åter-
kommer med förslag på finansiering av införande av digitalt arbetsprov.  
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Von § 23        Dnr VON.2020.68               
 
Efter dialog med ett företag som uppfyller förvaltningarnas krav på teknisk lösning till 
ett digitalt arbetsprov lämnades en offert. Framtagandet av verktyget består av en 
fast kostnad om 40 000 kr och en löpande kostnad om 50 000 kr. Den fasta 
kostnaden är en engångskostnad för framtagandet av produkten. Den löpande 
kostnaden om 50 000 kr är en årsvis summa för driften och teknisk support. Då 
social- och omsorgs-förvaltningen avser bekosta 30 % innebär det 27 000 kr första 
året. Andra året och framåt blir kostnaden 15 000 kr per år. Social- och 
omsorgsförvaltningen har inga statsbidrag lämpade för finansiering av arbetsprovet 
under 2021 varför förvaltningen behöver utökad budgetram om arbetsprovet ska 
införas. Äldreomsorgsförvaltningen avser att finansiera sin del med statsbidraget 
Överenskommelse teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Första året 
uppgår kostnaden till 63 000 kr. Andra året och kommande år avser 
äldreomsorgsförvaltningen att driften av det digitala arbetsprovet om 35 000 kr tas ur 
ordinarie verksamhets driftsbudget. 
 
Den kompetenshöjande insatsen för äldreomsorgsförvaltningens tillsvidareanställda 
personal avser förvaltningen att finansieras av statsbidraget Äldreomsorgslyftet där 
äldreomsorgsförvaltningen är beställare och Campus Oxelösund utförare av 
utbildningen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17. 
Utredning gällande införande av språktest inom social- och omsorgsförvaltningen 
respektive äldreomsorgsförvaltningen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Alexandra Westin och Linn Nordström föredrar ärendet. 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- 

och omsorgsnämnden att godkänna utredningen och därmed förslaget på 
införandet av digitalt arbetsprov. 

 
2. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- 

och omsorgsnämnden att godkänna kartläggningen av språkkompetensen hos 
tillsvidareanställda inom båda förvaltningarna samt beslutar att 
kompetenshöjande insatser ska ske inom äldreomsorgsförvaltningen.   

 
3. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- 

och omsorgsnämnden att godkänna att det digitala arbetsprovet införs enligt 
finansieringsförslaget samt att den kompetenshöjande insatsen finansieras av 
statsbidraget Äldreomsorgslyftet där äldreomsorgsförvaltningen är beställare och 
Campus Oxelösund utförare av utbildningen. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-25  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 23        Dnr VON.2020.68               
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att punkt 3 i framskrivet förslag ändras till "Social- och 
omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och 
omsorgsnämnden att godkänna att det digitala arbetsprovet införs genom 
finsansiering inom ram samt att den kompetenshöjande insatsen finansieras av 
statsbidraget Äldreomsorgslyftet där äldreomsorgsförvaltningen är beställare och 
Campus Oxelösund utförare av utbildningen." 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget ändringsförslag och finner att nämnden besltar enligt 
förslaget.  
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag punkt 1 och 2 och finner att nämnden 
beslutar enligt förslagen. 
 
Ordförande frågar om eget ändringsförslag av punkt 2 och finner att nämnden 
besltar enligt förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
HR-enheten (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 24        Dnr VON.2021.13               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Anta skrivelse daterad 2021-05-14 som yttrande i ärendet. 

 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge 
underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån 
kommunallagen och god revisionssed.  
 
EY har gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis har ett ändamåls-
enligt arbete gällande styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje, samt gällande 
intern kontroll. EY har också gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämndens 
arbete utifrån fullmäktiges styrprinciper gällande ekonomisk uppföljning och 
rapportering inte bedöms som tillräckligt. 
 
Bedömningen grundas enligt EY på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. EY 
menar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att 
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare 
genomförda granskningar, däribland den grundläggande granskningen 2018 och 
2019. 
 
Följande rekommendationer lämnas: 
- Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den 

ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 
års grundläggande granskning. 

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet 
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens 
anvisningar. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års 
grundläggande granskning. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-14. 
Förslag till yttrande över revisionsrapport. 
Missiv - Grundläggande granskning 2020. 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för känndom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 25        Dnr VON.2021.16               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
hantering av IT  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Anta skrivelse daterat 2021-05-14 som yttrande i ärendet. 

 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
i Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma 
om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och 
uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller 
och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga. 
 
EY:s sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av 
området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av 
IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande 
granskningsområdet. 
 
EY bedömer att kommunen, på övergripande nivå, har en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning. Det finns en överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och 
Nyköpings kommun beträffande drift och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är 
tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig systemförvaltarorganisation. Det 
framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid beställningar inte är 
helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det kontaktpersoner i 
informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning. 
 
EY bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en 
tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-
miljön. Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har 
klassat informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, 
vilket EY ser positivt på. 
 
Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, 
vilket EY ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och 
åtgärder. Det saknas dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser 
beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. EY bedömer det 
angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs systematiska 
riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet. 
 
I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, 
loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret 
ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av 
uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att 
systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-25  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 25        Dnr VON.2021.16               
 
 
EY bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god 
säkerhetskultur. Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- 
och informationssäkerhetsområdet. 
 
EY rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att: 
 Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 
 Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-14. 
Förslag till yttrande över revisionsrapport. 
Missiv - Granskning av kommunens hantering av IT. 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för känndom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §26        Dnr VON.2021.7               
 
 
Yttrande över Fritidsplan för Oxelösunds kommun  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet. 

 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på Fritidsplan för Oxelösunds 
kommun. Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att lämna yttrande på 
Fritidsplanen. 
 
Planen har i dagsläget mer utformningen av en vision än en plan, och bör 
konkretiseras avseende på vilket sätt och vem/vilka som ska förvekliga planens 
ambitionsyttringar. Förvaltningarna anser att planen i sin helhet är bra men skulle 
önska att planen tydliggör ansvarsfördelningen. På vilken nämnd faller exempelvis 
ansvaret att förverkliga: 
 
- att samtliga invånare ska ha tillgång till hav, skärgård, natur och rekreation.  
- att (idrotts- och fritids-) anläggningarna är till för alla, även för personer med 

funktionsnedsättning. 
- att skapa mötesplatser för äldre med gemenskap för att slippa ensamhet. 
 
Inom ramen för stimulansmedel Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i 
vården och omsorgen av demenssjuka avser äldreomsorgsförvaltningen under 2021 
att tillsätta en person på projektanställning med uppdrag att intensifiera arbetet med 
den uppsökande verksamheten som ska fungera förebyggande. Den uppsökande 
verksamheten och det professionella stödet ska även genom stöd och information 
underlätta äldre personers vardag såväl som motverka ensamhet. 
 
Senior- och anhörigcaféet är en verksamhet som bedrivs i Koordinatens lokaler vilket 
är en mötesplats för äldre och deras anhöriga, och vilken förvaltningarna avser 
fortsätta med. Förvaltningarna ställer sig positiv till att föreningslivet skapar fler 
mötesplatser för att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre 
personer. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-12. 
Förslag till Fritidsplan för Oxelösunds kommun- 
Begäran om yttrande. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-25  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Beslut till: Kultur- och fritidsnämnden (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 27        Dnr VON.2021.20               
 
 
Revidering av reglemente  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden föreslår fullmäktige att revidera Vård- och omsorgsnämndens reglemente 
såtillvida att följande uppgifter överförs till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel (2009:929). 

Fullgör kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt 9 kap 19 
§ alkohollagen (2010:1622).  

Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) avseende tillsyn enligt 7 kap 3 §.   

Skälet till föreslagen förändring är att samla kommunens tillsynsansvar så långt 
möjligt under en och samma nämnd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar 
idag tillsyn av försäljning av livsmedel mm varför en ändring av nämndernas 
reglementen blir en effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet då ovan 
beskrivna produkter ofta finns hos livsmedelshandeln. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-04-30. 
Förslag till revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 28        Dnr VON.2021.29               
 
 
Revidering av delegations- och verkställighetsordning  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställer reviderad delegations- och verkställighetsordning för vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att besluta 
på nämndens vägnar (6 kap 33 § KL). Genom sin delegations- och verkställighets-
ordning överför vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till 
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Besluten ska redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden.  

Social- och omsorgsförvaltningens nya organisation innebär bland annat att en ny 
befattning och beslutsnivå införs. Den nya befattningen får benämningen 1:e 
socialsekreterare. Som en konsekvens av detta behöver delegationsordningen 
uppdateras genom införande av den nya delegaten.   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17. 
Förslag till revidering av delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för kännedom) 
Enhetschefer (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 29        Dnr VON.2021.26               
 
 
Uppföljning intern kontrollplan 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021, uppföljning 1 

 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna 
verksamheter för år 2021. Interna kontrollplanen innehåller åtta kontroller varav  
7 ska följas upp två gånger per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och 
avser perioden januari – april 2021.  

Av granskningen kan konstateras att merparten av det som följts upp fungerar väl. 
Främsta bekymret som framkommer är förekomsten av för långa utredningstider  
inom social- och omsorgsförvaltningen. Problemet ar känt sedan en tid tillbaka varför 
åtgärder har påbörjats.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-10. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 30        Dnr VON.2021.28               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänst-
lagen (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 31 mars 2021: 

SoL: 

 Äldreomsorg 13 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
  beslutsdatum, 4 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

   11 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre  
  månader, 7 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

 IFO   1 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, detta är idag verkställt/avslutat. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17. 
Kvartal 1 2021 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL. 
Kvartal 1 2021 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS. 
 
_____ 
 
Beslut till: KF (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 31        Dnr VON.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Kommunstyrelsen 
2020-04-21 
Ks § 76 - Ekonomisk uppföljning för hela kommunen per mars 
 
 
Äldreomsorgsförvaltningen 
2021-05-04 
Svar på skrivelse gällande finskt förvaltningsområde inom äldreomsorgen. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 32        Dnr VON.2021.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.  
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden 
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden fritt 
att återkalla en lämnad delegation. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från  
 
Biståndshandläggare/ April Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ April Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare April Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO April  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 
Von au 2021-04-27 Protokoll 
 2021-04-27 Granskning av delegationsbeslut 
 
 
______ 
 
 


