
KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Vård- och omsorgsnämnden

*) Investering lokaler inom Äldreomsorgsförvaltningenskickas ut på fredag.

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2021-04-27 kl. 13.15
i Eventsalen, Koordinaten

Linus Fogel
Ordförande Agnetha West

Sekreterare

Nr Ärendemening Föredragande Sidnr/Anm

1 Ordförande informerar Linus Fogel 13-15 - 13.30

2 Förvaltningschefernas rapport inklusive information
om

 Corona i verksamheterna

 Handlingsplaner

 Kö till särskilt boende

 Hemtjänsten

 Anhörigstöd/anhörigutbildning

 Omsorgslyftet

 Föränderingsbeskrivning 2022-2024

Katarina Haddon/Kristina
Tercero 13.30 - 14.10

3 Redovisning sjukskrivningstal Anette Henriksson
14.10 - 14.30

4 Information om lokalförsörjningsplan
Äldreomsorgsförvaltningen

Kristina Tercero
14.30 - 14.45

5 Investeringsplan 2022-2024 2

6 Budgetuppföljning per mars Pål Näslund 14.50 - 15.10 5 *)

7 Delgivningar 10

8 Redovisning av delegationsbeslut 13

9 Balanslista och årshjul 14



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-04-16 VON.2021.18

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Investeringsplan 2022-2024

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Investeringsplan 2022-2024 godkänns.

2. Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med Mål & budget har Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag till investeringsplan för perioden 2022-
2024. Planen beskriver vilka investeringar som förväntas för att möta kommande behov
inom förvaltningarnas verksamhetsområden.

Förvaltningarna ser under den kommande perioden behov av att fortsatt göra investeringar
avseende Digitalisering och IT, Inventarier samt Utrustning av olika slag för att vidmakthålla
och stärka en kontinuerlig vidareutveckling och effektivisering av de bedrivna
verksamheterna.

Dessa investeringar kan även till delar relateras till sedan tidigare beslutade och/eller
förväntade investeringar i nya eller anpassade lokaler, såsom;

 Beräknad inflyttning nya Säbo etapp 1, 2021.

 Samverkan och samlokalisering av hemtjänstgrupper samt HSL-verksamheten,
2021-2022.

 Inrättande av ny förhyrd gruppbostad LSS, 2022.

Sammantaget har förvaltningarna behov av att investera i såväl ny teknik, utrustning,
inventarier, lokaler och lokalanpassningar samt köp av tjänster i enlighet med upprättad
investeringsplan (se bilaga).

Inventarier och andra eventuella investeringar avseende möjligt tillkommande Säbo etapp 2
och andra lokalrelaterade åtgärder inom äldreomsorgen bedöms separat i särskild
tjänsteskrivelse, vilken tillkommer för bedömning och beslut utöver bilagt
planeringsdokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen
2021-04-16

Investeringsplan 2022-2024



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-04-16 VON.2021.18

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschefer (FÅ)
Förvaltningsekonom (FK)



Budgetår Nämnd
2022-2024 VON

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-
nummer

Investeringsobjekt  benämning Investeringsbelopp  tkr
2022

Investeringsbelopp  tkr
2023

Investeringsbelopp  tkr
2024

1 SOF nedan
2 SOF, Digitalisering och IT
3 SOF, Digitalisering och IT 500 500 500
4
5
6
7 SOF, Inventarier
8 Inventarier till gemensamma

utrymmen inom IFO 300 300 300

9 SOF, sprinkler, lokalanpassningar 700

10
11 SOF, inventarier ny samt tillk

gruppbostad 600

12 Inventarier funktionsstöd bef.
Verksamhet LSS o SOL (FS) 200 200 200

13
14
15 SOF, Utrustning
16 SOF, Utrustning 150 150 150
17
18
19 ÄF nedan
20 ÄF, Digitalisering och IT
21 ÄF, Digitalisering och IT 600 600 600

22
Nya moduler i befintligt
verksamhetssystem, nytt
verksamhetssystem (ÄF)

300 300 300

23
24
25 ÄF, Inventarier
26
27 Inventarier hemtjänstlokaler 100 100 100
28 Inventarier äldreomsorg 1 000 1 000 1 000

29 Utemiljö särskilt boende inköp av
verksamhetsanpassning  200 150 150

30
31
32
33
34 ÄF, Utrustning
35 Spol- och diskdesinfektor

särskilda boenden äldreomsorg 300 200 200

36 Elcyklar till verksamheterna 150 150 150
37
38
39
40
41

Summa tkr 5 100 3 650 3 650

Varav summa SOF 2 450 1 150 1 150
Varav summa ÄF 2 650 2 500 2 500

5 100 3 650 3 650



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-04-15 VON.2021.4

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning 2021

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns.

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

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för VON totalt uppgår till -4.222 tkr. Härav utgör
resultat hänförligt till ÄF -4.055 tkr och SOF -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.315 tkr och
SOF 119 tkr, och totalt för VON således 2.434 tkr.

I dagsläget råder 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 -1.510 tkr, för VON sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår
coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF:s prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen
2021-04-15

Verksamhetsuppföljning per mars 2021.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)



Ekonomi

Kontogruppsindelad redovisning, VON totalt.

Verksamhetsindelad redovisning, VON totalt samt varav ÄF och SOF.





Utfall mot budget

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

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för VON totalt uppgår till -4.222 tkr. Härav utgör resultat
hänförligt till ÄF -4.055 tkr och SOF -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.315 tkr och SOF 119 tkr,
och totalt för VON således 2.434 tkr.

I dagsläget råder 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. Förvaltningarna särredovisar fortlöpande sådana merkostnader för att i
efterhand kunna påvisa dess omfattning. Av försiktighetsskäl har förvaltningarna valt att tillsvidare
redovisa såväl utfall som prognosvärden inklusive sådana merkostnader, men med särskild notering
om dessa merkostnaders storlek. Om full kostnadstäckning erhålls även för 2021 avseende havda
merkostnader skulle ett justerat resultatutfall per mars uppgå till -1.788 tkr. I den efterföljande
redovisningen är dock utgångspunkten tillsvidare att redovisa utfall och prognosvärden inklusive
sådana merkostnader föranledda av coronapandemin.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för VON totalt kan de större resultatavvikelserna i
förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -712 tkr. I huvudsak hänför sig underskottet till högre kostnader än budgeterat
vad avser institutionsvård och placeringar. Underskottet korresponderar i hög grad med motsvarande
överskott inom verksamheten för Barn och ungdomsvård, där brukare under året övergått från att
tillhöra gruppen barn och unga till gruppen vuxna.

Barn och ungdomsvård, 647 tkr. I huvudsak hänför sig överskottet till lägre kostnader än budgeterat
vad avser institutionsvård och placeringar. Överskottet korresponderar i hög grad med motsvarande
underskott inom verksamheten för Missbruksvård vuxna, där brukare under året övergått från att
tillhöra gruppen barn och unga till gruppen vuxna

Ekonomiskt bistånd, -508 tkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre nivåer av utbetalt
försörjningsstöd än budgeterat. Den ökande långtidsarbetslösheten i spåren av pandemin torde utgöra
en av förklaringarna till det allt högre kostnadsläget.

Äldreomsorg ordinärt boende, -1.945 tkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre
personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten. Som ett led i tidigare genomförd genomlysning
och budgetering har verksamheten utfördelade effektiviserings- och sparbeting att beakta och som
ännu inte infriats. Även ingår i resultatet coronarelaterade merkostnader om totalt 938 tkr.

Äldreomsorg särskilt boende, -2.220 tkr. Underskottet hänför sig främst till högre personalkostnader än
budgeterat för särskilda boenden. Verksamhetens utfördelade effektiviserings- och sparbeting har
endast delvis infriats under det första kvartalet. Även ingår i resultatet coronarelaterade merkostnader
om totalt 1.379 tkr.

Ur den kontogruppsindelade redovisningen kan noteras större budgetavvikelser inom följande
kontogrupper:

Bidragsintäkter, utfallet ackumulerat per mars underskrider budget med 1.055 tkr. Avvikelsen hänför
sig delvis till att budgeterade intäkter från olika statsbidrag beräknas inkomma och intäktsföras senare
under året. Även har intäkter från Försäkringskassan avseende personlig assistans minskat från mars
månad då denna verksamhet övergått på extern utförare.

Personalkostnader, utfallet ackumulerat per mars överskrider budget med 2.345 tkr. Avvikelsen hänför
sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen och där utfördelade
sparbeting ännu inte infriats. Även ingår coronarelaterade merkostnader i kontogruppen med totalt
1.895 tkr. Personalkostnaderna har även minskats med en organisatorisk förändring där personlig
assistans övergått på extern utförare från mars månad.



Prognos helår

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår till, för ÄF
-6.841 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår coronarelaterade
merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF´s prognostiserade resultat.

Om en full kostnadstäckning erhålls för sådana merkostnader även för 2021 skulle ett justerat
prognostiserat resultat uppgå till, för ÄF -1.723 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -3.233
tkr.

Självfallet finns många risker att beakta för den ekonomiska utvecklingen vid bedömning av
verksamheternas prognoser. Inte minst gäller detta den pågående pandemin och de effekter som
denna har för såväl det dagliga operativa arbetet som för verksamheternas ekonomi. Förvaltningarna
arbetar vidare med åtgärder som avser minska kostnaderna för att kunna uppnå en ekonomi som är i
balans med sina tilldelade anslagsmedel. Av sådana aktuella åtgärder kan nämnas;

 Utbildningssatsning avseende bemanningsekonomi för effektiv schemaläggning och
resursplanering.

 Översyn av antal kortvårdsplatser att avpassas mot aktuellt behov.

 Organisationsförändringar avseende enhetschefsansvar för möjlighet till större synergi och
samverkan.

 Översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten.

 Översyn av möjligheterna till samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter i syfte att
motverka långtidsarbetslöshet och bidragsberoende.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-27

Utdragsbestyrkande

(4) Dnr VON.2021.2

Delgivningar

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Kommunfullmäktige
2020-03-31
Kf § 34 - Riktlinjer för deltagande i sammanträdepå distans



 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)
  
Sammanträdesdatum

 
Kommunfullmäktige    

 
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kf §34        Dnr KS.2021.41               
 
 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden rätt att 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige föreslås vid 
sitt sammanträde 2021-03-31 att även medge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden samma rätt. 

Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i styrelsens och nämndernas 
reglementen är allmänt hållna och behöver kompletteras och förtydligas för att 
säkerställa en korrekt och säker tillämpning av distansdeltagande i sammanträden. 

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans tydliggör vad kraven om särskilda 
skäl, att ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor innebär samt tydliggör anmälningsförfarandet. 
Riktlinjerna anger även ordförandes och ledamotens ansvar samt hur omröstning, jäv 
och ajournering hanteras med deltagare på distans. 

Sekretess- och myndighetsärenden kan för närvarande inte behandlas med 
deltagare på distans då det inte går att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av 
uppgifterna. Det är heller inte möjligt att genomföra slutna omröstningar. Det är 
ordförande som ytterst ansvarar för att samtliga regler och riktlinjer för 
distansdeltagande är uppfyllda och efterlevs. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 50 
Tjänsteskrivelse Ks 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 2
  
Sammanträdesdatum

 
Kommunfullmäktige  2021-03-31  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 

Utbildningsnämnden (för kännedom) 

Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 

Kommunkansliet (för åtgärd) 

 
 
 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-27

Utdragsbestyrkande

(5) Dnr VON.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbeslutengodkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndenhar 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 omsorgsnämndenfritt
att återkalla en lämnad delegation.

Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Biståndshandläggare/ Januari-mars Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
Enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/ Januari-mars Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
Färdtjänsthandläggare

LSS-handläggare Januari-mars Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO Januari- Försörjningsstöd, utredn, behandling
mars

Förvaltningschef 2021-04-19 Serveringstillstånd Skärgårdsvåfflan
Social- och omsorg

Von au 2021-02-16 Protokoll
2021-02-16 Von au § 29 Delegationsbeslut
2021-03-22 Protokoll
2021-03-22 Von au § 49 Delegationsbeslut
2021-04-01 Protokoll

Ordförandebeslut 2021-03-10 Införande av användning av munskydd vid
alla ansiktsnära kontakter till och med
2021-04-30



 

BALANSLISTA VON  1 (3)

Datum   

2021-04-27 

 

  

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Kö till särskilt boende Kristina 
Tercero 

 Muntlig redovisning MI Varje nämnd 

Corona i verksamheterna   Muntlig information   Varje nämnd 

Handlingsplaner med mål och mått   Information MI Varje nämnd 

Omsorgslyftet     MI Se ekonomisk 
uppföljning 

Ekonomisk uppföljning Pål Näslund 2015-11-27 Uppföljning varje månad muntlig föredragning  
 
Uppföljning för beslut per mars, april och 
oktober 

MI 
 
B 

Varje nämnd 
 
April, Maj och 
november 

Hemtjänsten Kristina 
Trercero 

2013-08-26 Muntlig redovisning  

 

MI April, augusti 
och december 

Redovisning åtgärder/orsaker 
sjukskrivningstal 

Kristina och 
Katarina 

2017-08-30  MI April, augusti 
och december 

Välfärdsteknik Kristina 
Tercero 

2017-05-30 
2019-03-26 

Plan för fortsatt införande - återrapport MI April, augusti 
2021 

Uppdrag om besparingar utifrån 
verksamhetsplan 2020-2022 

Kristina och 
Katarina 

2019-02-27  B  

  2019-04-23 .  
 Förvaltningschefen för SOF får i uppdrag 

att utreda konsekvenserna att öppna ett 
HVB hem för ungdomar i egen regi.

 

B 

 

Q2 2021 

Socialtjänst och skola i samverkan Katarina 
Haddon 

2019-11-26 Muntlig info maj MI 

 

Maj 2021 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
 



  2 (3) 
Datum

2021-04-27  

 

 

Språktest i verksamheterna  2020-11-24 Uppdrag att utreda införande av språktest i 
verksamheterna 

Nya uppdrag - tidsperspektiv 

B Maj 2021 
 
 

Uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Samhalls uppdrag 

Kristina/Linn 2020-02-16   
B 

 
Q2 2021 

Uppföljning av genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden 

Kristina/Katari
na 

2019-08-28  Uppföljning av genomlysningen utifrån av 
förvaltningen utvalda nyckeltal. 

 Uppföljning ska ske i nämnden i maj 2020 
och Q2 2021.

B  
Q2 2021  

Utredning om möjligheten att införa utbildade 
vårdbiträden inom äldreomsorgen i  
 
 
 
 

 2017-03-27 

 

2019-06-03 

2018-12-19 återremiss för att utreda de 
ekonomiska förutsättningarna och 
konsekvenserna av utredningen. 

Ärendet återremitteras med följande 
uppdrag: 
 
 Förvaltningschefen får i uppdrag att 

kartlägga hur många som kommer 
slutföra sin vårdutbildning i Nyköping och 
Oxelösund de närmaste åren . 

 Kartlägga hur många förvaltningen har 
behov att rekrytera till ordinarie 
verksamhet inklusive nya särskilda 
boendet de närmaste åren. 

 Kartlägga hur stor efterfrågan är av 
nyrekrytering till äldreomsorgen i 
Nyköping de kommande åren. 

  
 Kartlägga och kostnadsberäkna om 

förvaltningen kan fylla behovet av 
undersköterskor och utbildade 
vårdbiträden enbart genom nyrekrytering. 
 

 Kartlägga och kostnadsberäkna om 

B Q2 2021 

 

Återkommer i 
mars sätts inom 
parantes 



  3 (3) 
Datum

2021-04-27  

 

 

förvaltningen kan nyrekryterar hälften av 
personalbehovet till nytt särskilt boende 
samt internutbilda hälften.

Kompetensförsörjningsplan    Muntlig information MI Q3 2021 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 2021

Senast uppdaterad: 12-04-2021
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