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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-03-02

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 13.20 - 16.40

Beslutande

Linus Fogel
Berit Karlsson
Katarina Berg
Astrid Öhman Asp
Lena Svedlindh
Ing-Marie Wahlström
Anders Lundgren
Birgitta Skårberg
Per Krusell

(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(M)
(KD)
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Alexander Fernberg, § 2-3
Petra Olander
Urban Bertling, § 2

(S)
(M)
(KD) punkt 1

Övriga deltagare

Agnetha West
Katarina Haddon
Kristina Tercero
Pål Näslund
Lena Lundin
Carolin Ericson, § 2
Linn Nordström, § 2-3
Åsa Mirheim, § 2-3
Carolin Nilsson, § 4

Sekreterare
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetsekonom
Enhetschef
HR-strateg
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg
MAS

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

Paragrafer

2 -7

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-02

Datum för
anslagsuppsättande

2022-03-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Agnetha West

Utdragsbestyrkande

2022-04-05
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-03-02

Von § 2

Information/Rapporter

3

Von § 3

Årsredovisning 2021

4-5

Von § 4

Patientsäkerhetsberättelse 2021

6-7

Von § 5

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

8

Von § 6

Redovisning av delegationsbeslut 2021

9

Von § 7

Redovisning av delegationsbeslut 2022

10

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 2

2022-03-02
Dnr VON.2022.1

Information/Rapporter
Carolin Ericson informerar om sjukskrivningstal inom kommunen.
Ordförande informerar om






Kriget i Ukraina - humanitär kris, flyktingar, oro hos invånare, höjd beredskap
Besök på nämnden - NSV, skolstödjare, boendestöd, familjestöd
Besök i verksamheterna - Nya familjecentralen, HVB Oliven och öppenvård
Informationsdag för nämnden tillsammans med Utbildningsnämnden på
Stjärnholm 5 april.
Coronakommissionens slutrapport

Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om










Corona i verksamheterna - aktuellt läge
Handlingsplaner - status
Lex Sarah - 1 anmälan aktuell inom båda förvaltningarna
BRÅ - presentation av organisationen i kommunen
IVO tillsyn - barn och unga i mars
Ukraina - behjälpliga för ensamkommande barn
LVU-Upprop SOF - omhändertagande av barn
Kö till särskilt boende - ingen i kö
Lägesbild hemtjänsten

Linn Nordström informerar om Samhall uppdrag.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 3

2022-03-02
Dnr VON.2022.7

Årsredovisning 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Årsredovisning 2021 godkänns.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens resultat 2021 uppgick till 7,3 mkr. Härav utgör resultat
hänförligt till Social- och omsorgsförvaltningen 4,4 mkr och Äldreomsorgsförvaltningen 2,9 mkr. Verksamheternas totala coronarelaterade merkostnader för
2021 uppgår till sammantaget 6,3 mkr, vilka finansierats med bidragsintäkter 3,5 mkr
samt anslagsintäkter 2,8 mkr.
De större resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för
verksamheterna:
Missbruksvård vuxna -1,3 mkr
Barn- och ungdomsvård -0,4 mkr
Övrig individ- och familjeomsorg -0,4 mkr
Äldreomsorg, ordinärt boende – 2,9 mkr
Äldreomsorg, särskilt boende 5,8 mkr
Övrig äldreomsorg 1,0 mkr
Insatser enligt LSS 2,9 mkr
Färdtjänst 0,6 mkr
Integration 0,9 mkr
Arbetsmarknadsåtgärder 1,1 mkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-02-22.
Förslag till årsredovisning 2021.
Dagens sammanträde
Linn Nordström, Åsa Mirheim, Katarina Haddon och Pål Näslund föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 4

2022-03-02
Dnr VON.2022.8

Patientsäkerhetsberättelse 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2021.
Sammanfattning
Kort sammanfattning av året som gått till exempel viktiga åtgärder och resultat samt
en blick framåt. Även 2021 har präglats av covid-19 pandemin. Detta år har fokus
legat på smittförebyggande arbete som smittspårning, screening och vaccination.
Det här har förvaltningarna uppnått under och arbetat bra med under 2021:
 All personal har fått fortsatt utbildning inom basala hygienrutiner och klädregler.
 All personal har fått utbildning inom bemötande.
 Smittspridningen av covid-19 i verksamheten har varit låg.
 Kompetensen kring smitta och smittspridning har fortsatt öka.
 Hanterat antalet smittspårningar på bra sätt.
 Teamträffar har återinförts.
 Startat upp arbete kring delegeringsrader i hemtjänst för säkrare hantering av
läkemedel.
 Börjat se över hjälpmedelshanteringen i kommunen.
 Smittspårning, screening och provtagning kring covid-19.
 Vaccinering av covid 19
 Vaksamhet på symtom och rapportering till sjuksköterska.
Det ska förvaltningarna prioritera 2022:
 Kontinuitet för legitimerad personal, en sjuksköterskegrupp.
 Arbeta mer med begreppet omvårdnadsansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.
 Arbeta med in och utskrivningsförfarandet i hemsjukvård.
 Arbeta med tidbok i Treserva för legitimerad personal.
 Kompetens om hjälpmedelsanvändning, hjälpmedelsombudsträffar.
 Följa upp hjälpmedelsförskrivningen i kommunen.
 Starta upp arbetet med Nära vård på ett med konkret sätt.
 Fortsätta arbetet med teamträffar.
 Säkra upp delegeringsförfarandet, läkemedelshantering i hemtjänst.
 Digital signering av utförda ordinerade insatser i rätt tid.
 Samordning av planeringen i kommunen inför hemgång från sjukhus.
 Arbeta med digitalt stöd i hälso- och sjukvården.
 Arbeta med digital avvikelsehantering i Treserva
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 4

2022-03-02
Dnr VON.2022.8

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-02-21.
Patientsäkerhetsberättelse 2021.
Dagens sammanträde
Karolina Nilsson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Förvaltningschefer (för åtgärd)
MAS (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-03-02

Von § 5

Dnr VON.2021.28

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 2021:
SoL:
Äldreomsorg

0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
0 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre
månader.

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 äldreomsorgsförvaltningen 2022-02-22.
______
Beslut till: Kommunfullmäktige (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 6

2022-03-02
Dnr VON.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut 2021
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/
Enhetschef

December

Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/
Färdtjänsthandläggare

December

Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,

LSS-handläggare

December

Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO

December

Försörjningsstöd, utredn, behandling

Von au

2021-12-14
2021-12-14

Protokoll
Delegationsbeslut § 170

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-03-02

Von § 7

Dnr VON.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut 2022
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/
Enhetschef

Januari

Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/
Färdtjänsthandläggare

Januari

Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,

LSS-handläggare

Januari

Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO

Januari

Försörjningsstöd, utredn, behandling

Von au

2022-01-14
2022-02-01
2022-02-01

Protokoll
Protokoll
Delegationsbeslut § 8

______

Utdragsbestyrkande

