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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2020-12-16  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 16.05
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Emil Carlsson (V)  
 Katarina Berg (M)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Christina Johansson (S)  
 Ann Svensson (S)  
 Anders Lundgren (M)  
 Birgitta Skårberg (KD)  
 Per Krusell (SD)  
   
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Kristina Tercero Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Alexandra Westin Utvecklingsstrateg 
 Åsa Mirheim, § 70 Utvecklingsstrateg 
 Pål Näslund, § 70-71 Verksamhetsekonom
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 70  - 80  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-12-16  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-12-22 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-01-13 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2020-12-16   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 

Von § 70 Information/Rapporter 
 

4 - 5 

Von § 71 Mål och budget med verksamhetsplan 2021 
 

6 

Von § 72 Kommunalt bidrag till föreningar och liknande grupper 2021 
 

7 - 8 

Von § 73 Ansökan om statsbidrag för personliga ombud 2021 
 

9 

Von § 74 Internkontrollplan 2021 
 

10 

Von § 75 Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2021 
 

11 

Von § 76 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021 
 

12 

Von § 77 Uppföljning målstyrning och roller 2020 
 

13 

Von § 78 Delgivningar 
 

14 

Von § 79 Redovisning av delegationsbeslut 
 

15 

Von § 80 Begäran om att ärende om att ge Äldreomsorgsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en rapport om Corona-pandemin i verksamheten 
tas upp på sammanträdet 2020-12-16 
 

16 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 3 (14)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 70        Dnr VON.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
 Ordförande informerar om corona-läget i Oxelösund.  
 Beslut taget för användning av munskydd vid alla ansiktsnära kontakter  

till och med 2021-01-31. 
 
 
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om 
 
 Coronaläget i verksamheterna. 
 Inga nya Lex Sarah. 
 Personalsituationen inom verksamheterna. 
 Organisationsöversyn 2021. 
 
 
Kristina Tercero 
 
 Kö till särskilt boende - 11 personer i kö. 
 Hemtjänsten nuläget. 
 
 
Åsa Mirheim redovisar resultat från nationella brukarundersökningen äldreomsorg. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 71        Dnr VON.2020.67               
 
 
Mål och budget med verksamhetsplan 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Verksamhetsplan 2021-2023 antas. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021-2023 vilken 
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnden 
innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan.  

Förvaltningarna har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2021-2023. Målen i 
verksamhetsplanen togs fram tillsammans med ordinarie nämndledamöter under en 
halvdag i november. 

I verksamhetsplanen ingår riktningar på vad som ska följas upp och hur detta ska 
göras under 2021-2023, ekonomiska ramar för verksamheterna och hur nämnden 
ska arbeta med kommunmålen, nämndens styrning i övrigt samt 
verksamhetsutveckling. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-12-11. 
Förslag till verksamhetsplan 2021-2023. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för kännedom) 
Förvaltningsekonom (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 72        Dnr VON.2020.65               
 
 
Kommunalt bidrag till föreningar och liknande grupper 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Föreningsbidrag för 2021 fördelas enligt följande: 

 

Kvinnojouren Mira 268 600 kr               

Bris region Öst 27 650 kr                                

Stiftelsen Fontänhuset Nyköping 47 400 kr 

Brottsofferjouren Östra Sörmland 19 750 kr 

Bufff 11 850 kr 

Fredagsgruppen 19 750 kr  

Nyköpings Stadsmission 0 kr        

Summa 395 000 kr  

 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden handlägger ansökningar från föreningar som är ett 
viktigt komplement från civilsamhället till kommunens verksamhet för socialt utsatta 
grupper. 

En överenskommelse skrivs med varje förening. I överenskommelsen framgår det på 
vilket sätt föreningen åtar sig att komplettera kommunens arbete med utsatta 
grupper. 

Sju föreningar har ansökt om föreningsbidrag för 2021. Två föreningar, 
Fredagsgruppen och Stadsmissionen, ansöker om föreningsbidrag för första gången. 
Social- och omsorgsförvaltningen har träffat representanter för samtliga föreningar 
som presenterat sin verksamhet och beskrivit på vilket sätt föreningens verksamhet 
kompletterar kommunens arbete med socialt utsatta grupper.  

Social- och omsorgsförvaltningens bedömning är att de sökande föreningar som 
föreslås få del av föreningsbidraget bedriver verksamhet som på olika sätt är till nytta 
för Oxelösundsborna. 

Förslag till beslut är att nämnden inte beviljar något föreningsbidrag till Nyköping 
Stadsmission för 2021. Istället kan parterna ses för dialog och eventuellt en 
samverkan framöver men i en annan avtalsform än föreningsbidrag. 

 
 
Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-12-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-12-09. 
 
 
Von § 72        Dnr VON.2020.65               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Alexandra Westin föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 73        Dnr VON.2020.64               
 
 
Ansökan om statsbidrag för personliga ombud 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för verksamhet med personligt ombud  
för 2021. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun bedriver sedan flera år tillbaka verksamhet med personligt 
ombud tillsammans med Nyköping och Gnesta kommuner. 

Personliga ombudens övergripande uppgift är att hjälpa människor med psykiska 
funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Personliga ombuden  
ska vara ett stöd och språkrör i kontakten med myndigheter och andra offentliga 
organisationer. 

Personliga ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och ska tillsammans med  
den enskilde formulera behovet av stöd, vård, rehabilitering och sysselsättning. 

Verksamheten bedrivs med stöd av statsbidrag och ansökan om medel görs årligen 
hos länsstyrelsen. Den nämnd som ansvarar för socialtjänsten får ansöka om 
statsbidraget. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-12-02. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 74        Dnr VON.2020.66               
 
 
Internkontrollplan 2021  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställer Intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2021.  
 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de lagar och föreskrifter  
som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen  
är tillräcklig på en rimlig nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt (kommunallagen 6 kap 7 §). 

Enligt Oxelösund kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att 
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvaret.  

Nämnden ska besluta vilka delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2021. 
Nämnden har också möjlighet att själv initiera kontrollmoment. 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-11-24 genomfördes en work-
shop med nämndens ledamöter som utmynnade i förslag på nya kontrollområden 
samt kontrollmoment.  

Dessa finns införda i förslaget till internkontrollplan för 2021 vid  

 punkt 2 - att riktlinjerna för biståndsbedömning följs  

 punkt 3 - att riktlinjerna för placering av barn och unga följs  

 punkt 5 - att reglerna enligt 11 kap 1 a SoL vid orosanmälan för barn följs  

 punkt 6 - att beslutad insats och utförd insats om hjälp i hemmet överensstämmer  

 punkt 7 - att beslutad insats (LSS) och utförd insats överensstämmer  

 punkt 8 - andelen utredningar barn och unga som pågår över 3 mån ska ej 
överstiga 10% av samtliga. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-12-03. 
Förslag till internkontrollplan 2021 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)  
Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 75        Dnr VON.2020.63               
 
 
Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2021 fastställs. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunen har tillsynsansvar enligt Lag om tobak och liknande produkter. 
Kommunen är också skyldig att enligt Alkohollagen kontrollera den som säljer eller 
serverar folköl samt enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel kontrollera 
handlare som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek). 

Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan avseende 
2021. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-12-11. 
Förslag till tillsynsplan för folköl, tobak, läkemedel 2021 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Enhetschef (för åtgärd) 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 76        Dnr VON.2020.62               
 
 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021 fastställs. 

 
Sammanfattning 
 
Varje kommun har ansvar att årligen upprätta en tillsynsplan enligt alkohollagen. 
Tanken är att en sådan tillsynsplan väsentligt strukturerar upp och underlättar 
verksamheten samt också kan öka effekterna av det genomförda arbetet. I 
tillsynsplanen specificeras vad kommunen under det kommande verksamhetsåret 
planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök, tematisk inriktning med mera. 

Social- och omsorgsförvaltningen anlitar Nyköpings kommuns alkoholinspektörer 
enligt upprättat avtal. Alkoholinspektörerna har upprättat ett förslag till tillsynsplan  
för Oxelösunds kommun för verksamhetsåret 2021.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-12-08. 
Förslag till Tillsynsplan enligt alkohollagen 2021. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Enhetschef (för kännedom) 
Alkoholinspektörer, Nyköpings kommun (för åtgärd) 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 77        Dnr VON.2020.58               
 
 
Uppföljning målstyrning och roller 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Redovisning av nämndens samt förvaltningarnas uppföljning godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds  
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas  
en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till 
kommunfullmäktige. 
 
Vård- och omsorgsnämndens diskuterade frågeställningarna på sammanträde den 
24 november och följande synpunkter framkom: 

 Spelregler och roller är tydliga samt efterlevs bra. 

 Utbildning sker i samband med ny mandatperiod men genomgång av policyn 
behöver göras även under pågående mandatperiod för att försäkra sig om att 
nya ledamöter får kunskap om policyns innebörd. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-12-10. 
Policy för målstyrning och roller. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 78        Dnr VON.2020.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
2020-12-01 
Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 
 
 
Revisorerna 
2020-12-02 
Missiv - Uppföljning av granskningar genomförda 2017-2018 
Granskningsrapport - Uppföljning av granskningar genomförda 2017-2018 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 79        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/ November  Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ November Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare November  Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO November  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
  
Von au 2020-11-17 Protokoll 
 2020-11-09  Protokoll   
 2020-11-17 Von au § 179 Delegationsbeslut 
 
Ordförandebeslut 2020-11-09 Nedstängning av verksamhet växelvård inom 
  äldreomsorg till och med 30 november 2020 
 2020-11-09 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgs-
  boenden till och med 2020-11-30 
 2020-11-26 Införande av användning av munskydd vid 
  alla ansiktsnära kontakter till och med  
  2021-01-31 
 2020-11-26 Nedstängning av verksamhet för växelvård 
  inom äldreomsorg till och med 2021-01-31 
 2020-11-26 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgs-
  boenden till och med 2021-01-31 
______
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 80        Dnr VON.2020.69               
 
 
Begäran om att ärende om att ge Äldreomsorgsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en rapport om Corona-pandemin i 
verksamheten tas upp på sammanträdet 2020-12-16  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Begäran avslås. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 
Per Krusell (SD) föreslår att Vård- och omsorgsnämnden ska behandla ett ärende  
om att ge Äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rapport om Corona-
pandemin i verksamheten. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ärendet ska behandlas och finner att begäran avslås. 
 
 
______ 


