
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  

  
2022-11-22  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhset, rum Hävrige kl 13.15 - 16.45 
  
Beslutande Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfos (V)   
 Katarina Berg (M)   
 Astrid Öhman Asp (S)   
 Berit Karlsson (S)   
 Ann Svensson (S)   
 Anders Lundgren (M)   
 Birgitta Skårberg (KD)   
 Per Krusell (SD)   
     
Ej tjänstgörande ersättare Alexander Fernberg, § 48 (S) 
 Lena Svedlind (S) 
 Petra Olander (M) 
   
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Kristina Tercero Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Alexandra Westin Utvecklingsstrateg 
 Marika Andersson Förvaltningssamordnare 
 Åsa Mirheim Verksamhetschef 
 Linn Tjus Nordström Verksamhetschef 
 Pål Näslund, § 48-50 Verksamhetsekonom 
 Roger Tallving, § 48 WSP 
   
   
   
  

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

Paragrafer 48  - 54  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-11-22  

Datum för 
anslagsuppsättande 2022-11-24 Datum för  

anslagsnedtagande 2022-12-16 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 

 

 



 

  
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2022-11-22   

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 48 Information/Rapporter 

 
4 

Von § 49 Budgetuppföljning per oktober 
 

5 

Von § 50 Taxor 2023 
 

6 

Von § 51 Uppföljning intern kontroll 2022 
 

7 

Von § 52 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 

8 

Von § 53 Delgivningar 
 

9 

Von § 54 Redovisning av delegationsbeslut 
 

10 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 48        Dnr VON.2022.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Roger Tillving från WSP informerar om lokalbehovsanalys Äldreomsorgs-
förvaltningen. 
 
 
Ordförande informerar från möte med Nämnden för samverkan kring socialtjänst  
och vård i oktober. 
 
 
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om 
 
 Lex Sarah - inga nya anmälan har inkommit. 
 Läget Ukraina. 
 Handlingsplaner med mål och mått. 
 Rekryteringar inom SoF. 
 Familje- och skolpedagoger - socialtjänst och skolan i samverkan. 
 Statistik inkomna ärenden för SoF. 
 Förslag till förändrad organisation inom SoF 
 Kö till särskilt boende - 6 st i kö. 
 Status hemtjänsten. 
 Smarta scheman. 
 Status för avdelning Holmen.  
 
 
Sebastian Borg och Urban Bertling informerar om välfärdsteknik inom 
förvaltningarna. 
 
 
Alexandra Westin och Marika Andersson informerar om kompetensförsörjnings-
planer. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 49        Dnr VON.2022.4               
 
 
Budgetuppföljning per oktober  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Budget- och verksamhetsuppföljning per oktober 2022 godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Händelser av väsentlig betydelse under september och oktober 2022 

Social- och omsorgsförvaltningen: 

Under perioden har bland annat all personal inom LSS och boendestöd utbildats i 
IBIC och alla genomförandeplaner har skrivits om utefter IBIC-mallen. Rekrytering av 
personal pågår inom flera områden. Förvaltningens arbete med en budget i balans på 
helår visar sig ge effekt. 

Äldreomsorgsförvaltningen: 

Under september 2022 startade den öppna träffpunkten Bojen vid Björntorps 
äldreboende. Syftet med den öppna träffpunkten är att bryta ofrivillig ensamhet och 
skapa naturliga kontaktvägar för Oxelösundsbor över 65 år. 

Ekonomi 

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-11-10. 
Budget- och verksamhetsuppföljning per oktober. 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
______ 
Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen, Förvaltningschefer, Verksamhetsekonom
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 50        Dnr VON.2022.26               
 
 
Taxor 2023  
 
 
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 säbo-sektion. 

 hemtjänst (service, omvårdnad, boendestöd) 

 individuella larm 

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

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

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

 
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 
2022 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 2023. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-11-11. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kanslichef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 51        Dnr VON.2022.25               
 
 
Uppföljning intern kontroll 2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2022, uppföljning nr 2. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna 
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller tio kontrollmoment, som 
ska följas upp två gånger per år. 

Av granskningen kan konstateras att merparten av det som följts upp fungerar väl. De 
utmaningar som kunnat identifieras är förekomsten av långa utredningstider inom 
social- och omsorgsförvaltningen. Utmaningen är känt sedan en tid tillbaka, varpå 
åtgärder har påbörjats.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-11-14. 
Internkontrollplan 2022. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
FCH (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 52        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 september 2022: 

 
SoL: 

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

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

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2022-11-08. 
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, kvartal 3 2022 . 
 
______ 
 
Beslut till: Kf (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 53        Dnr VON.2022.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 
 
Delges: 
 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
 
2022-09-16 
Protokollsutdrag - Delårsrapport 2022 
Delårsrapport 2022 
 
2022-10-28 
Protokollsutdrag - Revidering av Överenskommelse om samverkansrutiner - 
Hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga, 0-20 år, placeras för vård 
utanför det egna hemmet 
 
 
 
Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen 
2022-10-04 
Svar till Ernst & Young gällande uppföljning av granskningar 2020 
 
 
______
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von §54        Dnr VON.2022.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.  

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden 
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden fritt 
att återkalla en lämnad delegation. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från  
 
Biståndshandläggare/ Sept-Okt Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ Sept-Okt Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare Sept-Okt Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Sept-Okt  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 
 
 
______ 


