
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2020-02-26  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.25 - 16.00 
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Emil Carlsson, § 3 (V)  
 Lena Svedlind, § 4-13 (S)  
 Katarina Berg (M)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Inge Ståhlgren (S)  
 Ann Svensson (S)  
 Anders Lundgren (M)  
 Tommy Linder (L)  
 Tonny Hammar (S)  
   
Ej tjänstgörande ersättare Lena Svedlind, § 3 (S)
 Emil Carlsson, § 4-13 (V)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Ingela Mindemark MAS
 Pål Näslund, § 3-5 Verksamhetsekonom
 Birgitta Hell, § 3 Enhetschef 
 Linn Nordström, § 4-6 Utvecklingsstrateg  
 Åsa Mirheim, § 4-6 Utvecklingsstrateg  
 Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande
  
  
  
   

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

Paragrafer 3  - 13  

    
 

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

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Katarina Berg
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Sammanträdesdatum 2020-02-26  
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anslagsnedtagande 2020-03-27 

Förvaringsplats för 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-02-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 3        Dnr VON.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Titti Kendall och Birgitta Hell informerar om omställningsarbetet inom särskilt 
boende för en budget i balans. 
 
Ordförande informerar om  
 
 Besök i verksamheterna, under våren:  

 7 april 13.00-15.00 till hemtjänsten  
 6 maj 13.00-15.00 till Behandlingscentrum och Oliven. 

 
 Vårdhunden Jossan har varit på Björntorp och gjort praktik för att bli besöks- och 

terapihund. 
 Möte med Samordningsförbundet RAR gällande ansökan till skolstödjare. Beslut 

tas i höst.  
 
Titti Kedall och Katarina Haddon och Ingela Mindemark informerar om 
 
 Hög vattennivå i Oxelösund, stabslägen under tisdagen 26 februari. 
 Överblivet sjukvårdsmaterial inom hemtjänsten kan inte återtas av kommunen. 
 Pandemiplan håller på att ses över den och revideras med anledning av 

Coronaviruset. 
 Ny organisation inom Social- och omsorgsförvaltningen. 
 
TItti Kendall informerar att det är ingen kö till särskilt boende. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-02-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 4        Dnr VON.2020.9               
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2019 och mål för patientsäkerhetsarbetet 2020. 

 
Sammanfattning 
 
Under 2019 har förvaltningen haft brist på legitimerad personal, främst 
sjuksköterskor. Detta har påverkat patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 
upprättat en prioriteringsordning, där det förebyggande arbetet fått stå tillbaka. Akuta 
bedömningar, akuta insatser, läkemedelshantering och delegeringar har prioriterats 
högst. 

Det här har förvaltningen uppnått: 

 Vård och omsorgsnämndens mål om att antal dagar från utskrivningsklar till 
hemgång efter sjukhusvistelse i genomsnitt inte ska överstiga 3 är uppnått. 

 All personal inom äldreomsorgen har fått utbildning inom palliativ vård 

 Hjälpmedelsombud och ersättare har återinförts. 

 En hög andel av omvårdnadspersonalen har genomfört webb-utbildningen 
Demens ABC. 

 Björntorp och Sjötången har fått utbyggt wifi. 

 Utbildning om rehabiliterande förhållningssätt för omvårdnadspersonal. 

 BPSD-utbildning för nya chefer och administratörer inom äldreomsorgen. 

 Metodrum för att träna på omvårdnad har använts vid inskolningar. 

 Specialistutbildningar inom demens pågår. 

 
Det här är förvaltningen bra på: 

 Trygg hemgång och effektiv samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård i 
Sörmland. 

 Demensvård. 

 Palliativ vård i livets slutskede. 

 Digital signering. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-02-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 4        Dnr VON.2020.9               
 

 

Det här kan förvaltningen förbättra: 

 Kontinuitet och bemanning av legitimerad personal 

 Systematiska uppföljningar 

 Kompetens om hjälpmedelsanvändning 

 IT kompetens 

 Teamträffar 

 Digital signering av utförda ordinerade insatser 

 Trygg hemgångsprocessen 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2020-02-14. 
Patientsäkerhetsberättelse  2019. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
MAS (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-02-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 5        Dnr VON.2020.5               
 
 
Årsredovisning 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Årsredovisning 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämndens resultat 2019 uppgick till -15,8 mkr.  

Totalresultatet kan indelas i resultat hänförligt till särredovisad underbalans  
-8,9 mkr samt resultat i förhållande till driftsbudget för social- och omsorgs-
förvaltningen -2,2 mkr och äldreomsorgsförvaltningen -4,7 mkr. Av de  
budgeterade sparkraven om totalt 22,1 mkr för de båda förvaltningarna  
gemensamt kan noteras att den uppnådda besparingen 2019 i förhållande  
till respektive förvaltnings driftsbudget uppgår till totalt 69 % eller 15,2 mkr. 

De större resultatavvikelserna i förhållande till budget kan ses för verksamheterna: 

Barn och ungdomsvård  - 4,0 mkr  

Ekonomiskt bistånd  + 1,5 mkr 

Äldreomsorg ordinärt boende  - 6,5 mkr 

Äldreomsorg särskilt boende  - 2,8 mkr 

Insatser enligt LSS  - 4,9 mkr 

Integration  + 1,8 mkr 

 
Viktiga händelser under året: 

 Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden genomfördes under våren 2019. 
Utvecklingspotential konstaterades inom framförallt Äldreomsorgsförvaltningen.  

 Omställningsarbete och omorganisation utifrån genomlysningens slutsatser 
såsom hemtjänst, nattorganisation och bemanning inom särskilt boende. 

 Utredning av personlig assistans har genomförts utifrån den översyn som 
genomfördes 2018 med fokus på kostnadsnivå.  

 Social- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen 
haft i uppdrag att arbeta fram förslag hur skolan och socialtjänsten kan samverka 
att arbeta förebyggande för elevernas bästa. 

 Utökat behov inom LSS, bostäder med särskild service, fördubblad verksamhet 
inom främst servicebostäder.  
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-02-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 5        Dnr VON.2020.5               
 
 
 Omfattande inflöde av barnärenden i Oxelösund under året särskilt under hösten, 

samma utveckling ses i riket. 

 Omorganisation för ökad samverkan mellan HVB Oliven och boendestöd.  

 Avslutat projektarbete med APIL (Arbetsplatsintegrerat lärande) och är nu 
implementerat i ordinarie verksamhetsarbete inom både social- och omsorgs- 
förvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen..  

 Drivhusets fokus på att få människor i egenförsörjning har uppmärksammats så 
att statsbesök initierades i oktober och statsminister och arbetsmarknads-
ministern har besökt verksamheten i november. Förvaltningen ser ett alltmer 
minskat behov av försörjningsstöd och arbetar vidare i samverkansarenan 
tillsammans med Utbildningsförvaltningen och externa aktörer. 

 Utbildning inom palliativ vård för äldreomsorgens samtliga funktioner har skett 
under hela året.  

 Inlett arbete med projektering och planering av nytt särskilt boende för äldre.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltning 2020-02-17. 
Förslag till årsredovisning 2019. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund och Åsa Mirheim föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-02-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 6        Dnr VON.2020.6               
 
 
Redovisning av Säg vad du tycker 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2019. 

 
Sammanfattning 
 
Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker 
för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är 
viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur 
invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. 
Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. 
Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd samt till 
kommunstyrelsen.  

Av uppföljningen framgår att 37 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet 
gällande social- och omsorg samt äldreomsorg under 2019. 

34 av synpunkterna har bevarats/hanterats. 3 har varit anonyma synpunktslämnare.  

Totalt har kommunen fått in 148 synpunkter 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltning 2020-02-18. 
Sammanställning Säg vad du tycker 2019. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Linn Nordström föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-02-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 7        Dnr VON.2020.13               
 
 
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.  

Kommunens familjerättshandläggare har påtalat behovet av att besluten under 
B.6.12, kompletteras med adoptionsutredningar samt under B.6.14 entledigande av 
särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Vidare föreslås ändring av delegat att fatta beslut om personkretstillhörighet LSS från 
handläggare till enhetschef, B.7.15 och vid biträde av personlig assistent LSS från 
handläggare till enhetschef vid 20 tim./vecka samt från enhetschef till förvaltningschef 
med möjlighet till vidaredelegation vid omfattning överstigande 20 tim./ vecka, B.7.16.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltning 2020-02-12. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Lars Ask föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utvecklingsstrateg (för åtgärd) 
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2020-02-26   
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Von § 8        Dnr VON.2020.10               
 
 
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 31 december 2019: 

SoL: 

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

IFO  0 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: 2 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
 beslutsdatum. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-02-12. 
Rapport ej verkställda/verkställda beslut enligt SoL samt LSS kvartal 4 2019. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
Revisorerna (för kännedom)
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Von § 9        Dnr VON.2019.75               
 
 
Utredning personlig assistans  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Godkänna redovisningen. 

2. Genomföra upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling av personlig 
assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen under en prov-
period på två år. Därefter behöver nämnden ta ställning till fortsättning eller ej. 
 

4. Förvaltningschefen får i uppdrag att extra tydligt trycka på goda arbetsvillkor 
för de anställda i upphandlingsförfarandet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet återremitterades 2019-12-18 då nämnden önskade mer information om 
andra kommuners erfarenheter efter extern upphandling av utförare för personlig 
assistans enligt LSS.  
 
Trosa kommun har nyligen utvärderat den upphandlade verksamheten och 
konstaterar att den samlade bedömningen är att entreprenören Carelli Assistans 
bedriver en tillräckligt god kvalité för uppfyllande av upphandlingskraven. 
 
Karlshamns kommun har haft personlig assistans på entreprenad under 2,5 år. De 
säger sig vara mycket nöjda och har nyligen förnyat avtalet med utföraren. Första 
året minskade de kostnaden med 5 mkr.  
 
Nynäshamns kommun har låtit genomlysa sin verksamhet med personlig assistans 
och konstaterade att det inte gick att hålla sin budget i kommunal regi. De uppger 
också att de sänkt sina kostnader.  
 
Sollefteå är den kommun som senast genomfört en upphandling av personlig 
assistans. Inför deras upphandling tog de kontakt med följande kommuner för att ta 
del av deras erfarenheter; Nynäshamn, Region Gotland, Falkenberg, Falun, Kalmar 
samt Karlstad. Deras bedömning är att kostnaden beräknas minska med 4 mkr per år 
och då med drygt dubbelt så många brukare jämfört med Oxelösund. 
 
Övriga kommuner som har upphandlat sin verksamhet är Trelleborg och Säffle 
 
Alla kommuner som kontaktats uppger sig vara odelat positiva till att ha upphandlat 
sin verksamhet i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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Von § 9        Dnr VON.2019.75               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2020-02-14. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Lars Ask föredrar ärendet. 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Godkänna redovisningen. 

2. Genomföra upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling av personlig 
assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: 
 
1. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen under en prov-

period på två år. Därefter behöver nämnden ta ställning till fortsättning eller ej. 
 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att extra tydligt trycka på goda arbetsvillkor för 
de anställda i upphandlingsförfarandet. 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och egna tilläggsförslag och finner att 
nämnder beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Von § 10        Dnr VON.2020.11               
 
 
Förordnande av GDPR-samordnare  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Utse Ivona Bundevska till GDPR-samordnare för Vård- och omsorgsnämnden. 
 
2. Utse Rickard Granholm till GDPR-samordnare för Vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden antog den 27 februari 2019 Riktlinjer för tillämpning av dataskydds-
förordningen. I riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse 
minst en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden, som är personuppgifts-
ansvarig, känner till vem som är GDPR-samordnare behöver styrelsen utse de 
personer som ska vara samordnare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltning 2020-02-18. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 
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2020-02-26   
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Von § 11        Dnr VON.2020.17               
 
 
Extraärende: Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls 
uppdrag  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande lyfter frågan om en utvärdering av Samhalls uppdrag. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: Förvaltningschefen får i uppdrag att 
genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag. 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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2020-02-26   
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Von § 12        Dnr VON.2020.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Revisorerna 
2020-02-05 
Grundläggande granskning 2019 
 
 
Kommunstyrelsen 
2020-01-29 
Ks § 8 - Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd 
själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering  
 
 
______ 
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Von § 13        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 om- 
sorgsnämnden.  
 
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 December/ daglig verksamhet, korttidsvistelse 
 Januari 
  
Avgiftshandläggare/ November/ Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare December/ 
 Januari  
 
LSS-handläggare November/ Personlig assistans, daglig verksamhet,  
 December/ korttidsvistelse, ledsagarservice, 
 Januari kontaktpers 
 
Förvaltningschef  2020-01-30 Beslut om avslag att lämna ut allmän  
Äldreomsorgsförvaltningen  handling 
 
Von au 2020-01-23 Protokollsutdrag beslut 
 2020-01-28 Protokollsutdrag beslut 
 2020-02-03 Protokollsutdrag beslut 
 
 
______ 
 


