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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2020-08-26  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 16.10 
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 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, § 42-43 Verksamhetsekonom
 Helen Gjödestöl, § 42 Enhetschef hemtjänsten
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 42  - 47  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-08-26  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-09-01 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-09-23 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2020-08-26   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 

Von § 42 Information/Rapporter 
 

4 

Von § 43 Konsekvensbeskrivning 2021-2023 
 

5 

Von § 44 Uppföljning intern kontrollplan 2020 
 

6 

Von § 45 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 

7 

Von § 46 Revidering av delegations- och verkställighetsordning 
 

8 

Von § 47 Redovisning av delegationsbeslut 
 

9 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-08-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 42        Dnr VON.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Enhetschef Helen Gjödestöl informerar om nuläget i hemtjänsten. 
 
 
Ordförande informerar om  
 
 Rekommendationerna gällande Corona gäller fortfarande 

nämndsammanträden. 
 Inga verksamhetsbesök för nämnden. 
 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om 
 
 Coronaläget i verksamheterna.  
 Sjukfrånvaro i verksamheterna . 
 Verksamheterna under sommaren har varit stabilt. 
 Rekrytering pågår av ny Äldreomsorgschef då Titti Kendall slutar. 
 Habiliteringsersättning är sökt i år för daglig verksamhet. 
 Remiss ang LSS-utredning, beslut i september i nämnden. Slutligt beslut tas i 

kommunstyrelsen.. 
 Riktlinjer för alkoholtillstånd ska revideras och beslut tas i september. 
 Äldrelyftet - 747 tkr i statsbidrag 
 Personalsituationen i verksamheterna. 
 Nytt särskilt boende - bygget startar inom kort . 
 Kö till särskilt boende - 10 st i kö . 
 
 
Pål Näslund informerar om det ekonomiska läget per juli. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-08-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 43        Dnr VON.2020.26               
 
 
Konsekvensbeskrivning 2021-2023  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Beskrivningen av konsekvenser av föreslagen ram 2021-2023 godkänns och 
dokumentet överlämnas till mål- och budgetberedningen. 
 
Sammanfattning 
 
Mål- och budgetberedningen (MBB) har tagit fram preliminära ekonomiska ramar 
(anslag) och mål för budgetperioden 2021-2023. Grunden för dessa är: 

Antaganden om utveckling av ekonomi mm. 

• Preliminär befolkningsprognos 

• Omvärldsanalys 

• Preliminära mål 

• Preliminär exploateringsbudget 

I dokumentet beskrivs Vård- och omsorgsnämndens verksamhet kommande budget-
period 2021-2023 utifrån de preliminära ekonomiska ramarna och mål, utifrån 
följande perspektiv; Kvalitet, Ekonomi, verksamhetsutveckling och 
kompetensförsörjning. 

I dokumentet beskrivs inledningsvis planeringsförutsättningar grundade i en långsiktig 
befolkningsprognos, aktuella händelser lokalt, regionalt, nationellt samt världen i stort. 

Stora osäkerheter föreligger utifrån nya förutsättningar med pandemi, ökad arbets-
löshet och minskade skatteintäkter.  

Svårigheter att planera för genomförande och uppföljning av åtgärder när förut-
sättningarna för verksamheterna är så osäkra.  

Flera nya verksamheter innebär ökade kostnader för drift av verksamhet. Nytt särskilt 
boende för äldre samt ny gruppbostad kan inte drivas utan tillskott av resurser.  

Kompetensförsörjningen blir extra viktig i och med den nya osäkerhet vi lever i nu. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-08-18. 
Förslag till konsekvensbeskrivning 2021-2023 
 
Dagens sammanträde 
 
Titti Kendall och Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-08-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Beslut till: Mål- och budgetberedningen 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-08-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 44        Dnr VON.2020.25               
 
 
Uppföljning intern kontrollplan 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020, uppföljning 1. 

 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna 
verksamheter för år 2020. Interna kontrollplanen innehåller åtta kontroller varav  
7 ska följas upp två gånger per år.  Den första uppföljningen har nu genomförts och 
avser perioden januari – april 2019.  

Följsamheten till riktlinjer i biståndsbeslut inom Social- och omsorgsförvaltningen är 
med något enstaka undantag god.   

Behov av åtgärder för kvalitetsutveckling är  

 ny rutin för dokumentation patientjournal HSL 
 uppföljning av rutin för återkoppling vid förhandsbedömning  
 genomförandeplaner inom Äldreomsorgsförvaltningen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-08-18. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-08-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 45        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 30 juni 2020: 

SoL: 

 Äldreomsorg 1 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: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
 beslutsdatum. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-08-14. 
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 2. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kf (för åtgärd)  
Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-08-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 46        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.  

Inspektionen för vård och omsorg har genom ett klagomål uppmärksammat verksam-
heten om avsaknad av formell beslutsfattare avseende situationer som kan vara 
föremål för jäv. 

Under avsnitt B 9.31 och B 9.32 finns förslag på tillägg i delegationsordningen. 

Vidare har uppdagats att beslutsfattare vid öppna insatser utan vårdnadshavares 
samtycke för unga som fyllt 15 år saknas (SoL 3 kap. 6 a §). Förslag på text finns 
under B 3.25. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-08-18. 
Förslag till revidering av delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utvecklingsstrateg (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2020-08-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 47        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/ Maj-juli Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
  
Avgiftshandläggare/ Maj-juli Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
  
 
LSS-handläggare Juni Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
 
Von au 2020-05-26 Protokollsutdrag beslut 
 2020-05-26 § 97 granskning delegationsbeslut 
 2020-06-09 § 118 granskning delegationsbeslut 
 2020-06-16 Protokollsutdrag beslut  
 2020-07-14 Protokollsutdrag beslut 
  
 
______ 
 


