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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-09-19  

Tid och plats  

2022-09-19 klockan 15:30-19:02 i Konferensen, ajournering klockan 15:46-15:51 samt klockan 17:50-

18:15 

Beslutande ledamöter 

Peter Ohlsson (M) ordförande, Bertil Svenson (NP) 1:e vice ordförande, Matilda Drol (S) 2:e vice 

ordförande, Kjell Lindberg (SD), Per Eklöf (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Caroline Wenner (S), Bengt Johansson (M) 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Jennifer Lendeng, nämndsekreterare/utredare, Malin Viklund, enhetschef, 

§§ 91-92, Michael Ahlefelt, socialsekreterare, §§ 91-92, Barbro Gripenstam, medicinsk ansvarig 

sjuksköterska, §§ 91-93, Kia Dahlqvist, avdelningschef, §§ 94, Karin Witalis, Colliers, §§ 95, Christina 

Kämpe, Colliers, §§ 95, Gustaf Damberg, Colliers, §§ 95, Fredrik Rönnlycke Westermark, 

ekonomichef, §§ 95-96. 

Tid och plats för justering 

2022-09-28 klockan 08:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 91- § 101  

Underskrift 

 __________________________________________  

Jennifer Lendeng, Sekreterare 

 __________________________________________  

Peter Ohlsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  

Matilda Drol (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-19 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-09-28 

Datum då anslaget tas ned 

2022-10-20 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 91 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 
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§ 92 

Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2022:3 

Beslut 

Godkänner informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämnden väljer ut stickprov ur listan med anmälda delegationsbeslut inom följande områden: 

 Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2022-05-01 till 2022-

05-31 

 Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-05-01 till 2022-05-31 

 Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2022-05-01 till 2022-05-31 

 Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-05-01 till 2022-05-31 

 Övriga delegationsbeslut perioden 2022-05-01 till 2022-05-31 

 Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-05-01 till 2022-05-31 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-05-24 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 

omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-05-27 Vuxna missbruk kommunkontrakt 4:2 SoL förlängs, delegationshänvisning B.2.6 i vård- 

och omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-05-31 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 

omsorgsnämndens delegationsordning 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 93 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
Diarienummer: VON/2022:54 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Barbro Gripenstam informerar nämnden angående: 

 Statistikavvikelser och rapporter perioden april-juni 2022 

 Egenkontroll följdsamhet till hygienregler 

 Nattfastemätning 

Handlingar i ärendet 

MAS rapport period april-juni 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 94 

Ej verkställda beslut, kvartal 2 
Diarienummer: VON/2022:29 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Avdelningschef Kia Dahlqvist informerar nämnden om ej verkställda beslut. 

Handlingar i ärendet 

Rapport, ej verkställda beslut 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

Akten 
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§ 95 

Boendelösningar avseendet det framtida platsbehovet av 

särskilt boende 
Diarienummer: VON/2021:45 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslåt kommunfullmäktige besluta följande:  

1. Att avsätta medel i kommande budgetprocess för att bygga ett särskilt boende i Nykvarns 

kommun, enligt utredningens alternativ 2 B. 

2. Att ge uppdrag till förvaltningen att utreda frågan om olika driftsformer för framtidens 

äldreomsorg. 

Nämnden beslutar följande:  

Godkänner informationen och avslutar förvaltningens uppdrag gällande att presentera 

boendelösningar avseende det framtida platsbehovet av särskilt boende och finansieringslösningar. 

Sammanfattning 

I enlighet med vård- och omsorgsnämndens uppdrag, redovisas boendelösningar avseende att möta 

upp det framtida platsbehovet av särskilt boende. Externt genomförd lokalutredning presenterar tre 

alternativ till lösning, samt vilka konsekvenser dessa har. 

Förvaltningen delar utredningens slutsats att det finns stordriftsfördelar med flera vårdplatser i samma 
boende, framför allt i form av minskade personalkostnader. Därtill har en ny byggnad i regel lägre 
energianvändning, och därmed lägre driftskostnader. Vidare bedömer förvaltningen att det finns värde 
i att kunna bedriva vård i nya lokaler, som inte ur ett kort perspektiv eller återkommande har behov 
att renoveringsåtgärder vidtas. Förvaltningen ser även att moderna lokaler med modern planlösning 
bör ha en kvalitetshöjande effekt för vården. 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att den mest lämpade lösningen för platsbehovet, är att ersätta 

det befintliga boendet med ett större boende som täcker hela behovet, enligt utredningens alternativ 2 

B.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-08-30 

Colliers – Utredning om vårdboende i Nykvarns kommun 

Colliers – Presentation, Utredning om vårdboende i Nykvarns kommun 



 
PROTOKOLL 

2022-09-19 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 9(15) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kansliet 

Akten 
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§ 96 

Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2022:6       

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Liridona Rama informerar nämnden om: 

 Ekonomisk uppföljning juni-juli 2022 

 Nyckeltal 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 97 

Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Liridona Rama informerar nämnden om: 

 Pågående rekryteringar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 98 

Flyktningstatus Ukraina 
Diarienummer: VON/2022:46 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Liridona Rama informerar nämnden om flyktingkrisen i Ukraina. Liridona berättar att två 

familjer har kommit till kommunens boende samt att flera som fått anvisningar från Migrationsverket 

tackar nej.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 99 

Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndsekreterare/utredare Jennifer Lendeng informerar nämnden angående: 

 KS 2022-06-07 § 98 Revidering av reglemente vård- och omsorg samt återrapportering av 

riktlinjer för hyresgarantin 

 KS 2022-06-07 § 108 Remissvar kommundirektörens budgetförslag 

 KS 2022-06-07 § 109 Delårsrapport per den sista mars 2022, kommunstyrelsen 

 KS 2022-06-07 § 110 Delårsrapport per den sista mars 2022, Nykvarns kommun 

 KS 2022-06-07 § 111 Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 

 Beslut efter tillsyn från Länsstyrelsen, gällande Tillsyn enligt alkohollagen (2010: 1622) 

Nykvarns kommun, 2022-06-15 

 Ordförandebeslut LVM ej ansökan om vård enligt 11 § daterat 2022-06-07 

 Ordförandebeslut om att omplacera en ungdom enligt LVU daterat 2022-07-06 

 Ordförandebeslut kommunal hyresgaranti daterat den 2022-06-23 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 100 

Sammanställning, Socialstyrelsens öppna jämförelser inom 

LSS 
Diarienummer: VON/2022:80 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har genomfört öppna jämförelser på enhetsnivå gällande insatser inom LSS-området. 

Undersökningen har genomförts i enkätform till verksamheterna. Förvaltningen konstaterar att 

brukarnas nöjdhet med insatserna inte har undersökts. Undersökningens fokus har istället exempelvis 

varit på genomförandeplaner och förekomst av vissa rutiner i verksamheterna.  

Förvaltningen bedömer att det finns utvecklingsbehov inom det område som undersökt, även om 

resultaten i denna undersökning inte återspeglar insatsernas samlade kvalitet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-09-08 

Skrivelser – Sammanställning av resultat, Socialstyrelsens öppna jämförelser. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 101 

Övrigt 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 

 


