
 

Sammanträdesprotokoll  Blad 1 (17) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  

  
2020-05-26  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 13.15 - 15.55 
  
Beslutande  Linus Fogel (S)   
 Emil Carlsson (V)   
 Katarina Berg (M)   
 Christina Johansson (S)   
 Inge Ståhlgren (S)   
 Ann Svensson (S)   
 Eva Lantz (M)   
 Anders Lundgren (M)   
 Per Krusell (SD)   
     
   
Övriga deltagare  Agnetha West Sekreterare 
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Pål Näslund, § 27-32 Verksamhetsekonom 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

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

Paragrafer 27  - 38  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-05-26  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020- Datum för  

anslagsnedtagande 2020- 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 

 



 

  
Sammanträdesprotokoll  
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2020-05-26   

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
 
 

Von § 27 Information/Rapporter 
 

4 

Von § 28 Informationsärende: Uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Samhalls uppdrag 
 

5 

Von § 29 Återrapportering av uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 
2019-2021 
 

6 - 7 

Von § 30 Budgetuppföljning per april 
 

8 

Von § 31 Uppföljning av genomlysningen av vård- och omsorgsnämnden 
 

9 - 10 

Von § 32 Investeringsplan 2021-2023 
 

11 

Von § 33 Taxor 2021 
 

12 

Von § 34 Revidering av riktlinjer för social dokumentation enligt SoL och LSS 
 

13 

Von § 35 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
avtalsförvaltning 
 

14 - 15 

Von § 36 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 

16 

Von § 37 Delgivningar 
 

17 

Von § 38 Redovisning av delegationsbeslut 
 

18 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 27        Dnr VON.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Ordförande informerar om kommande sammanträde 12 juni för gemensam nämnd för 
socialtjänst och vård 
 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om 
 
• Läget i verksamheterna med anledning av Corona. 
• God tillgång till sommarvikarier. 
• Avtal med bemanningsföretag sjuksköterskor. 
• Boendestöd flyttar in på Oliven. 
• Arbetslösheten ökar och planering pågår för att komma på lösningar. 
• Kompetensförsörjningsplan inom förvaltningarna. 
 
 
Titti Kendall informerar om ö till särskilt boende - 9 st i kö äldreboende och 1 till 
demensboende. 
 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 28        Dnr VON.2020.17               
 
 
Informationsärende: Uppdrag att genomföra en utvärd ering av 
Samhalls uppdrag  
 
Titti Kendall redovisar svartresultat på enkätundersökning av Samhall tjänst och 
inköp 2020. 60 personer av 157 st har svarat. En uppföljning kommer att göras 
under hösten 2020. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 29        Dnr VON.2019.32               
 
 
Återrapportering av uppdrag om besparingar utifrån 
verksamhetsplan 2019-2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Återrapporteringen godkänns. 

 
Sammanfattning  
 
I budgetarbetet inför verksamhetsåret 2020 kunde identifieras ett totalt besparings-
/effektiviseringskrav om 19,1 mkr av verksamheternas samlade nettokostnader.  
Detta besparings-/effektiviseringskrav har härefter fördelats som sparbeting på 
Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) med 5,7 mkr samt Äldreomsorgs-
förvaltningen (ÄF) 13,4 mkr. 

Förvaltningarnas arbete med besparingsåtgärder har följts upp genom beräkning av 
hur stor andel av de budgeterade sparkraven som fortlöpande uppnåtts. Genom att 
förvaltningarna i sin budgetering har allokerat sparkraven till varje berörd enhet kan 
uppföljningen även belysa i hur hög grad dessa sparkrav infriats per enhet. Detta som 
beslutsunderlag för en kontinuerlig bedömning av eventuellt tillkommande åtgärder. 
Måltalet för enheterna och förvaltningarna totalt är att uppnå en sparkvot om 100%, 
varvid resultatet skulle uppgå till +/- 0 tkr. 

 

Besparingar/effektiviseringar Social- och omsorgsförvaltningen 

I verksamheternas liggande driftsbudget för 2020 ingår förväntade besparingar/ 
effektiviseringar om totalt 5.736 tkr. 

Det samlade sparbetinget för social- och omsorgsförvaltningen uppgår till 478 tkr/mån 
och motsvarar ackumulerat per april 1.912 tkr. Den per april uppnådda ackumulerade 
sparkvoten uppgår till 2.914 tkr (152%). 

 

Besparingar/effektiviseringar Äldreomsorgsförvaltningen 

I verksamheternas liggande driftsbudget för 2020 ingår förväntade besparingar/ 
effektiviseringar om totalt 13.385 tkr. 

Det samlade sparbetinget för äldreomsorgsförvaltningen uppgår till 1.115 tkr/mån och 
motsvarar ackumulerat per april 4.460 tkr. Den per april uppnådda ackumulerade 
sparkvoten uppgår till 708 tkr (16%). 

 

Det samlade sparbetinget för social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen gemensamt uppgår till 1.593 tkr/mån och motsvarar ackumulerat per 
april 6.372 tkr. Den per april uppnådda ackumulerade sparkvoten uppgår till 3.622 tkr 
(56%). 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Von § 29        Dnr VON.2019.32               
 

 

Förvaltningarna arbetar kontinuerligt vidare med att identifiera och implementera 
åtgärder som bedöms kunna minska kostnaderna utan att kvalitets- eller säkerhets-
aspekter påverkas negativt. Av aktuella och planerade sådana åtgärder kan nämnas; 

• Schemaläggning inom nattorganisation, tillämpning och uppföljning. 

• Uppföljning och bevakning av rutiner för användning av tillgänglig resurstid inom 
äldreomsorgen. 

• Fortsatt effektiviseringsarbete inom hemtjänst. 

• Personlig assistans, upphandling och bedömning av alternativa utförare. 

• Boendestöd och samverkan med HVB Oliven. 

• Arbetsmarknad, aktiviteter i samverkan med Arbetsförmedlingen för att dämpa 
kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen 2020-05-15. 
 
 
Dagens sammanträde  
 
Pål Näslund, Titti Kendall och Katarina Haddon föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 30        Dnr VON.2020.4               
 
 
Budgetuppföljning per april  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Budgetuppföljning per april 2020 godkänns. 

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

Det ackumulerade resultatutfallet per april för vård- och omsorgsnämnden totalt 
uppgår till - 2 750 tkr. Härav utgör resultat hänförligt till äldreomsorgsförvaltningen -  3 
752 tkr och social- och omsorgsförvaltningen 1 002 tkr. 

Förvaltningarnas helårsprognos kvarstår oförändrad per april i förhållande till liggande 
budget. 

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-05-15. 
Ekonomisk uppföljning per april. 
 
 
Dagens sammanträde  
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 31        Dnr VON.2019.51               
 
 
Uppföljning av genomlysningen av vård- och omsorgsn ämnden  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Uppföljningen godkänns. 

 
Sammanfattning  
 
Under våren 2019 genomfördes av PWC en fördjupad genomlysning av verksam-
heterna inom Vård- och omsorgsnämnden. Genomlysningen presenterades av PWC  
i maj 2019 tillsammans med slutsatser och rekommendationer baserade på den 
information som tagits fram. En av dessa rekommendationer var att Social- och 
omsorgsförvaltningen (SOF) och Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) skulle låta ta fram 
relevanta nyckeltal för att fortsättningsvis kunna jämföra på ett systematiskt sätt hur 
kostnaderna förändrades i förhållande till underliggande volymer. Det konstaterades 
även att redovisningens fördelning av exempelvis lokalkostnader behövde ses över 
och allokeras mer precist till berörda enheter som grund också för sådan jämförelse 
av nyckeltalens utfall. 

Under hösten 2019, och inför budgeteringen för verksamhetsåret 2020, genomfördes 
ett antal sådana ändringar och mer adekvata kostnadsfördelningar i redovisningen. 
Även genomfördes en omorganisation inom hemtjänst och nattorganisationen i syfte 
att skapa en struktur som kunde bidra till en tydligare ansvarsindelning och fortsatt 
effektivisering. 

Under 2020 har förvaltningarna arbetat vidare med att etablera dessa nyckeltal som 
utgörande ett startvärde inför kommande mätningar under året och därefter. Med 
hänsyn till de många och omfattande organisatoriska förändringar som skett under 
andra halvåret 2019 är de nu aktuella nyckeltalsutfallen inte jämförbara mot tidigare 
år. 

Nedan beskrivs vilken typ av nyckeltal som fortlöpande tas fram per förvaltning. 

 
Nyckeltal Social- och omsorgsförvaltningen 

• Barn och unga, institutionsplaceringar, snittkostnad/placeringsdygn. 

• Barn och unga, konsulentstödda familjehem, snittkostnad/placeringsdygn. 

• Barn och unga, egna familjehem, snittkostnad/placeringsdygn. 

• Insatser enligt LSS, extern placering, snittkostnad/placeringsdygn. 

• Vård o behandling vuxna, institutionsplacering, snittkostnad/placeringsdygn. 

• Vård o behandling vuxna, boende som bistånd/skyddat boende, 
snittkostnad/placeringsdygn. 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 

Von § 31        Dnr VON.2019.51               
 

De kostnader som enheterna följer upp utgörs av de direkta inköpskostnaderna för 
varje sådan placering. Enheternas andra kostnader i verksamheten eller andel av 
overhead lämnas därför utanför nyckeltalsberäkningen. 

 

Nyckeltal Äldreomsorgsförvaltningen 

• Äldreomsorg särskilt boende, snittkostnad/vårddygn. 

• Äldreomsorg särskilt boende, beläggningsgrad för tillgängliga platser. 

• Äldreomsorg särskilt boende, arbetade tim/vårddygn. 

• Äldreomsorg särskilt boende, andel timvik av arbetade timmar. 

 

• Äldreomsorg hemtjänst, snittkostnad/utförd timme. 

• Äldreomsorg hemtjänst, utförd tid/beviljad tid. 

• Äldreomsorg hemtjänst, brukartid, utförd tid hos brukare/totalt arbetad tid. 

• Äldreomsorg hemtjänst, kringtid, kringtid/totalt arbetad tid. 

 

De kostnader som enheterna inom särskilt boende och hemtjänst följer upp utgörs av 
de egna totala bruttokostnaderna för enheten. Härigenom utelämnas i nyckeltalet 
kostnader för olika samkostnader och overhead, men som samtidigt inte är 
påverkbara på det sättet för den berörde enhetschefen. 

I skrivande stund saknas tyvärr tillförlitlig utdata ur hemtjänstens verksamhetssystem 
TES. Detta efter att en systemuppdatering gjordes inför årsskiftet till den nya web-
baserade versionen. Systemleverantören är vidtalad och arbetar för att så snart som 
möjligt lösa bristerna i utdata. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen 2020-05-15. 
 
 
Dagens sammanträde  
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Förvaltningsekonom (för kännedom)
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 32        Dnr VON.2020.27               
 
 
Investeringsplan 2021-2023  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Investeringsplan 2021-2023 godkänns. 

 
Sammanfattning  
 
Inom ramen för arbetet med Må- och budget har Social- och omsorgsförvaltningen 
och Äldreomsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag till investeringsplan för perioden 
2021-2023. 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; 

• Inrättande av tillfällig gruppbostad LSS, beräknat till 2020. 

• Inrättande av ny servicebostad LSS, beräknat till 2020. 

• Flyttning av fönster Björntorp, beräknat till 2021. 

• Nybyggnation av särskilt boende 22 platser, beräknat till 2021. 

• Förhyrning av ny gruppbostad LSS, beräknat till 2021. 

• Tillkommande ny gruppbostad LSS, beräknat till 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. 

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen 2020-05-15. 
Förslag till investeringsplan 2021-2023. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Förvaltningsekonom (för kännedom)
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 33        Dnr VON.2020.24               
 
 
Taxor 2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kom munfullmäktige  
 
1. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor. 

2. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 

3. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 

4. Taxa för tillstånd enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och 
som fortsättningsvis samordnas med Nyköpings kommun enligt samma princip 
som för avgifter vid tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och öl. 

 
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 2020 som antogs av kommunfullmäktige 2019-09-25 och som ska beslutas av 
kommunfullmäktige har setts över och reviderats av social- och omsorgsförvaltningen 
samt äldreomsorgsförvaltningen.  

• Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor. 

• Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 

• Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 

• Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter och som 
fortsättningsvis samordnas med Nyköpings kommun enligt samma princip som 
för avgifter vid tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och öl. 

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltningen 2020-05-14. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 34        Dnr VON.2020.29               
 
 
Revidering av riktlinjer för social dokumentation e nligt SoL och 
LSS  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Antar reviderade riktlinjer för social dokumentation enligt SoL och LSS. 
 
 
Sammanfattning  
 
Riktlinjen för social dokumentation enligt SoL och LSS reviderades senast 2011-08-25. 
Den är till form och innehåll mer rutin än riktlinje.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) är i sig detaljerad och 
reglerar vad som ska dokumenteras i olika steg. Därmed behövs inte en riktlinje vara 
mer ingående än att tydligt peka ut förvaltningarnas ansvar att följa föreskriften.  

Utifrån detta har riktlinjen omarbetats i grunden för att tydligare visa på ansvars-
fördelningen mellan nämnd och förvaltning. Nämnden uppdrar genom den nya 
riktlinjen åt förvaltningarna att upprätta rutiner som säkerställer följsamhet till 
föreskriften.    

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltning 2020-05-14. 
Förslag till revidering av riktlinje för social dokumentation enligt Sol och LSS. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 35        Dnr VON.2020.21               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av komm unens 
avtalsförvaltning  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Godkänna svar på revisionsrapporten och överlämna detta som svar till de 
förtroendevalda revisorerna. 

 
 
Sammanfattning  
 
En granskning av kommunens avtalsförvaltning har gjorts av EY, med syfte att 
bedöma om denna är ändamålsenlig. EY:s sammanfattande bedömning är att 
kommunens avtalsförvaltning bör stärkas inom ett antal områden. Det saknas i 
nuläget en processbeskrivning för avtalsförvaltningen och roller och ansvar är inte 
tydligt definierade. 

Revisorerna rekommenderar Vård- och omsorgsnämnden att 

• Säkerställa att minst tre leverantörer tillfrågas vid genomförande av 
direktupphandlingar, i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 

• Säkerställa att flera personer involveras i genomförande och uppföljning av 
direktupphandlingar, för att minska risken för personberoende samt 
oegentligheter. 

• Tillse att dokumentationen av direktupphandlingar är tillräcklig. 

• Säkerställa att återrapporteringen av avtalsuppföljningen sker i enlighet med 
kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare. 

• Säkerställa att avtalsuppföljningen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. 

• Säkerställa att formerna för uppföljning tydligt framgår av avtal. 

 
Det pågår ett centralt arbete kring avtalsförvaltningen som kommer att påverka Vård- 
och omsorgsnämndens avtalsförvaltning: 

• Kommunstyrelseförvaltningen kommer under hösten 2020 ta fram en tydlig 
process för avtalsförvaltning som på ett detaljerat sätt anger de olika stegen i 
avtalsförvaltningen med tillhörande roll- och ansvarsfördelning. I detta arbete 
ingår även att skapa mallar och vägledningar för avtalsförvaltningen samt 
införande av ett e-handelssystem. 

• Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också en översyn av kommunfullmäktiges 
program för uppföljning och insyn av privata utförare, bl.a. kring vilka typer av 
avtal som programmet avser samt vilken uppföljning som ska ske. 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Von § 35        Dnr VON.2020.21               
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs- 
förvaltning 2020-05-18. 
Missiv: granskning av avtalsförvaltning  
Granskningsrapport - granskning av avtalsförvaltning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förtroendevalda revisorer (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 36        Dnr VON.2020.10               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enli gt Social-
tjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service til l vissa 
funktionshindrade (LSS)  
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kom munfullmäktige  
 
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 mars 2020: 

 
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 och äldreomsorgs- 
förvaltning 2020-05-15. 
Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS - kvartal 1 2020. 
 
______ 
Beslut till: Kf (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom), Berörd handläggare (för 
kännedom)
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2020-05-26   
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Von § 37        Dnr VON.2020.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Kommunstyrelsen 
2020-04-22 
Ks § 54 - Förstudie LSS-boende 
 
 
______ 
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2020-05-26   
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Von § 38        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/ April Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
  
Avgiftshandläggare/ April Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
  
 
LSS-handläggare April Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Förvaltningschef  2020-04-21 Beslut om avslag att lämna ut allmän  
Äldreomsorgsförvaltningen 2020-04-23 handling 
 2020-05-05 
 
Von au 2020-04-28 Protokollsutdrag beslut 
 2020-04-28 § 88 granskning delegationsbeslut 
 2020-04-29 Protokollsutdrag beslut 
  
 
______ 


