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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2020-04-28  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Eventsalen Koordinaten 15.20 - 15.30
  
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, § 19 (SD)  
 Tommy Linder, § 20 (L)  
   
Ej tjänstgörande ersättare Tommy Linder, § 19 (L)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Titti Kendall, § 19 Förvaltningschef 
  
  
  
  

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

Paragrafer 19  - 20  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-04-28  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-04-28 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-05-20 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2020-04-28   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 

Von § 19 Insatser beställda av annan kommun enligt 2a kap. 6§ 
Socialtjänstlag verkställs inte med anledning av covid-19 
 

3 - 4 

Von § 20 Sekretessärende 5 - 6
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-04-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 19        Dnr VON.2020.22               
 
 
Insatser beställda av annan kommun enligt 2a kap. 6§ 
Socialtjänstlag verkställs inte med anledning av covid-19 
  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Beställning av insatser från andra kommuner till personer med tillfällig vistelse i 

Oxelösunds kommun enligt 2a kap. 6 § Socialtjänstlag inte ska verkställas.  

2. Beslutet gäller från 2020-04-28 och tills vidare. 

3. Förvaltningschef för äldreomsorgsförvaltningen får i uppdrag att följa 
utvecklingen och påkalla för nämnden när beslutet ska omprövas.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sverige och omvärlden befinner sig i en pandemi efter ett utbrott av covid-19.  
Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde är tungt belastat med anledning av hög 
sjukfrånvaro till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vid vilka 
symtom som medarbetare inom vård- och omsorg ska vara hemma från sitt arbete.  

Utöver detta ska kommuner i enlighet med HSLF-FS 2020:12 vidta de åtgärder  
som krävs för att begränsa smittspridning.  

Genom att inte verkställa beställningar av stödinsatser från andra kommuner 
begränsas äldre människors nära kontakter med andra människor.  

Vård- och omsorgsnämnden fullgör inte sina skyldigheter enligt 2a kap. 6§ 
Socialtjänstlag om beslut fattas om att inte verkställa beställningar från andra 
kommuner.  

Äldreomsorgsförvaltningen anser ändå att åtgärden är rimlig med anledning av 
pågående pandemi och skyldigheten för kommunen att vidta åtgärder för att  
begränsa smittspridning samt för att minska belastningen på förvaltningens 
verksamheter.   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2020-04-16. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 


