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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2020-09-22  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten kl 13.15 - 15.15
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Emil Carlsson (V)  
 Katarina Berg (M)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Inge Ståhlgren (S)  
 Ann Svensson (S)  
 Eva Lantz (M)  
 Anders Lundgren (M)  
 Per Krusell (SD)  
   
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Pål Näslund, § 50-53 Verksamhetsekonom
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 50  - 59  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  
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Datum för 
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anslagsnedtagande 2020-10-21 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
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Agnetha West 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 50        Dnr VON.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Ordförande informerar om möte med Samordningsförbundet RAR och Nämnden  
för samverkan kring socialtjänst och vård. 
 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om 
 
 Corona-läget i verksamheterna. 
 Äldrelyftet, 745 tkr i statsbidrag i år. 
 Inspektionen för vård- och omsorg - tillsyn förhandsbedömningar/ 

dokumentation. 
 Rekrytering av IT-strateg pågår. 
 Lex Sarah - utredning pågår inom förvaltningen. 
 Missnöje med TES - kravställan kommer att skickas. 
 Kö till särskilt boende - 10 stycken i kö. 
 
Titti Kendall informerar om uppföljning av patientsäkerhetsberättelsen 2019. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 51        Dnr VON.2020.40               
 
 
Delårsrapport 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delårsrapport per augusti 2020 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Social- och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram 
förslag till delårsrapport per 31 augusti 2020.  

Verksamheterna inom båda förvaltningarna har arbetat med omställningsarbeten  
som till exempel; personlig assistans, FUT-utredningar (felaktiga utbetalningar) och  
E-tjänst, nattorganisation, förändrad bemanningsekonomi inom särskilt boende samt 
omställningsarbete inom hemtjänsten.  

Verksamheterna har hittills under året i hög grad präglats av, och anpassats för att 
möta de olika behov och krav som den pågående Corona-pandemin medfört. 
Verksamheternas sammantagna merkostnader för dessa anpassningar och krav har 
följts upp via ett särskilt objektsnummer i förvaltningarnas internredovisning. Dessa 
merkostnader förväntas komma att bli ersatta genom direkta bidrag från 
Socialdepartementet eller som del ur de generella sjuklönebidrag som staten utger till 
arbetsgivare. I avvaktan på att dessa bidrag erhålls belastar merkostnaderna alltjämt 
förvaltningarnas redovisade resultatutfall. 

Det ackumulerade resultatutfallet per augusti för vård- och omsorgsnämnden totalt 
uppgår till - 4,8 mkr. 

Härav utgör resultat hänförligt till Äldreomsorgsförvaltningen - 8,2 mkr och Social- och 
omsorgsförvaltningen 3,4 mkr. 

Inkluderat i ovan resultat ingår merkostnader avseende Corona; för Äldreomsorgs-
förvaltningen - 3,3 mkr, för Social- och omsorgsförvaltningen - 0,6 mkr, totalt - 3,9 
mkr. 

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

Som en grundläggande förutsättning för det totala prognostiserade resultatet antas 
att förvaltningarnas merkostnader till följd av Corona-pandemin kommer att täckas 
genom bidragsintäkter. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-09-14. 
Förslag till delårsrapport 2020. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-09-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 51        Dnr VON.2020.40               
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund, Titti Kendall och Katarina Haddon föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 52        Dnr VON.2019.32               
 
 
Redovisning av 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 (SOF) med 5,7 mkr samt Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) 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 (SOF) 

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 aug 3.824 tkr. Den per augusti uppnådda ackumulerade sparkvoten uppgår till 
7.856 tkr (205%), exklusive merkostnader Corona. 

 

Besparingar/effektiviseringar Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) 

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 augusti 8.920 tkr. Den per augusti uppnådda ackumulerade sparkvoten uppgår till 
4.005 tkr (45%), exklusive merkostnader Corona. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-09-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 52        Dnr VON.2019.32               
 

 

Det samlade sparbetinget för SOF och ÄF gemensamt uppgår till 1.593 tkr/mån och 
motsvarar ackumulerat per augusti 12.744 tkr. Den per augusti uppnådda 
ackumulerade sparkvoten uppgår till 11.861 tkr (93%), 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 2020-09-14. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 53        Dnr VON.2020.41               
 
 
Yttrande över remiss - Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (SOU 2018:88)  
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Anta yttrandet som svar på remiss Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen(SOU 2018.88). 

 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun har inbjudits att som remissinstans yttra sig över betänkandet 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018.88. 

I betänkandet föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa 
personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS. 

Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften: 

 Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag. 

 Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. 

Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som hör till socialförsäkringsbalken. 

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser 

 Personlig service och boendestöd. 

 Personligt stöd till barn. 

 Förebyggande pedagogiskt stöd.  

Utredningen föreslår bland annat också: 

 att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 

 att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 

 att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd 

 att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar 

Om förslagen genomförs beräknar utredningen att statens kostnader kommer att 
minska med cirka 600 miljoner kronor varje år. 

Utredningen beräknar att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 
miljoner och 400 miljoner kronor om året. 

Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. 

Yttrandet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av förvaltningschef, fyra 
enhetschefer samt utvecklingsstrateg. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-09-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 53        Dnr VON.2020.41               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 
2020-09-11. 
Yttrande daterat 2020-09-11 
Remissinbjudan daterad 2020-06-28 
Betänkandet SOU 2018.88 
https://www.regeringen.se/48dbb0/contentassets/573c64721c9a43388b756b953d7c4d24/o
versyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen-sou_2018_88.pdf 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 10 (15)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 54        Dnr VON.2020.42               
 
 
Revidering av riktlinjer för alkoholtillstånd  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Reviderad riktlinje för alkoholservering i Oxelösunds kommun daterad 2020-08-25 
antas. 

 
Sammanfattning 
 
I Alkohollagens 8 kap 9 § framgår att kommunen ska ta fram riktlinjer för hur 
alkohollagen ska tillämpas lokalt. Nu gällande riktlinje för alkoholservering antogs 
2012-09-26, varför en mer omfattande revidering behöver göras.  

Folkhälsomyndighetens har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna  
för området bör utformas och föreliggande förslag följer den modellen. 

Social- och omsorgsförvaltningen anlitar Nyköpings kommuns alkoholinspektörer 
enligt upprättat avtal. Alkoholinspektörerna har upprättat ett förslag till reviderade 
riktlinjer för Oxelösunds kommun. Förutom redaktionella ändringar finns två större 
förändringar: 

1. Öppettiden för uteservering har förlängts till klockan 24.00 söndag till torsdag.  

2. Giltighetstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten har 
förlängts till att omfatta en period om 20 veckor under samma kalenderår mot 
tidigare 12 veckor.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-09-14. 
Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholtillstånd. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Alkoholinspektörer (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 55        Dnr VON.2020.47               
 
 
Revidering av riktlinjer för missbruksvård  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Reviderade Riktlinjer för missbruksvård daterad 2020-09-22 antas. 

 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare beslutat att riktlinjerna för 
missbruksvård årligen skall ses över vilket även framgår av årshjulet 2020. 

Riktlinjerna har nu reviderats och den enda förändringen som gjorts är att 
benämningen landstinget ersatts med regionen. I övrigt är innehållet oförändrat 
aktuellt. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-09-11. 
Förslag till reviderade riktlinjer för missbruksvård. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 56        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 2019-04-23 § 37 att utse Titti Kendall till 

verksamhetschef för hälso- och sjukvården upphävs från 2020-10-01. 
 

2. Katarina Haddon utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården som 
bedrivs inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde från 2020-10-01. 

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

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. 

Tidigare verksamhetschef Titti Kendall avslutar sin tjänst 2020-09-30. Förvaltningschef 
Katarina Haddon föreslås överta rollen som verksamhetschef för HSL tills ny förvalt-
ningschef för Äldreomsorgsförvaltningen är på plats. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2020-09-09. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 57        Dnr VON.2020.39               
 
 
Sammanträdesdagar 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Sammanträdesplan 2021 fastställs. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2021 har tagits fram. Sammanträdena är anpassade 
efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar 

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för Vård- och omsorgsnämnden är:  
 

Onsdag 24 februari    

Tisdag 23 mars  (Heldag) 

Tisdag 27 april  

Tisdag 25 maj   

Onsdag 25 augusti 

Onsdag 22 september  (Heldag) 

Tisdag 23 november  (Heldag) 

Onsdag 15 december                  

 
Tidpunkt för heldagar är 09.00. Övriga dagar 13.15. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-08-26. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 58        Dnr VON.2020.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
 
Delges: 
 
Socialdepartementet 
2020-09-08 
Remissvar på Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården  
(SOU 2020:15) 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-09-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §59        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/ Maj-juli Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
  
Avgiftshandläggare/ Maj-juli Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
  
 
LSS-handläggare Juni Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
 
______ 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


