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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-05-16  
Tid och plats  

2022-05-16 klockan 15:30-19:06 i Konferensen, ajournering klockan 17:50-18:00 

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), §§ 66 – 81, Bengt Johansson (M) ersätter Per Eklöf 
(NP) som ledamot, §§ 65  

Ej tjänstgörande ersättare 

Christopher Sjögren (NP), §§ 67-81, Caroline Wenner (S), Bengt Johansson (M), §§ 66-81 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Jennifer Lendeng, nämndsekreterare/utredare, Kenneth Norberg, 
digitaliseringschef, § 66, Annelie Rijkens, familjehemssekreterare, § 67, Cecilia Mattsson, enhetschef, § 
67, Michael Ahleflelt, § 67, Anna Smedin, enhetschef, § 68, Pia Gustafsson, enhetschef § 68, Cecilia 
Norlindh, skolsköterska, § 69, Titti Lindner, specialpedagog, § 69, Barbro Gripenstam, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, § 70, Kia Dahlqvist, myndighetschef, § 71, Peter Mikkelsen, myndighetschef, § 
77. 

Tid och plats för justering 

2022-05-23 klockan 14:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 65- § 81  

Underskrift 

 __________________________________________  
Jennifer Lendeng, Sekreterare 

 __________________________________________  
Peter Ohlsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Bertil Svenson (NP), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-05-24 

Datum då anslaget tas ned 

2022-06-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 65 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas 

Övrigt 

Ingen övrig fråga anmäls 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 66 
Hur beredd är vår kommun på en IT-attack? 
Diarienummer: VON/2022:60 

Beslut 

Nämnden tackar för presentationen och godkänner informationen. 

Sammanfattning 

Kenneth Norberg, digitaliseringschef, informerar nämnden om informationssäkerhet i Nykvarns 
kommun och hur man utbildat kommunens personal i informationssäkerhet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 67 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2022:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna 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 2022-03-01 till 2022-
03-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-03-01 till 2022-03-31 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2022-03-01 till 2022-03-31 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-03-01 till 2022-03-31 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2022-03-01 till 2022-03-31 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-03-01 till 2022-03-31 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-03-02 Barn och familj utredning enligt SoL 11:1 

2022-03-21 Ekonomiskt bistånd beviljas under nuvarande förhållanden 

2022-03-24 Vuxna utredning enligt SoL 11:1  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 68 
Redovisning privata medel 
Diarienummer: VON/2022:49 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen. 

Sammanfattning 

Kontrollmoment avseende privata medel har utförts vid LSS-boende 19/4- 22 genom Arnis Fonzov, 
Maskinförarvägen 48. Trädgårdsvägen 28 genom Janina Pastoriza Internkontrollen visar att 
uppföljning av rutin och regler sker två gånger på år.  Enheten har utsedd 
kontaktpersonal/stödperson som ansvara för brukarens privata medel tillsammans med ansvarig chef. 

• Internkontrollen visar att kontroll moment stämmer utifrån att; 
• kassablad förs enligt rutin, kvitton förses med verifikationsnummer och är signerade. 
• Löpande avstämning tillsammans med kontrollräkning och inventering med anledning av 

medelshantering har utförts. 
• Förvaring sker enligt rutin, dvs. låst utrymme i brukarens bostad. Bankkort samt kod separat. 

Internkontrollen visar att sekretesskraven säkerställs genom anställning samt att förvalta privata medel 
vilar på en skriftlig överenskommelse s.k. fullmakt. 

Kontrollmoment avseende privata medel har utförts vid lugnets äldreboende 3-5/1- 22 genom Lena 
Johansson och avdelningspersonal. Internkontrollen visar att uppföljning av rutin och regler sker två 
gånger per år.  Enheten har en utsedd personal som ansvarar för brukarens privata medel tillsammans 
med samordnare och ansvarig chef.  

• Internkontrollen visar att kontroll moment stämmer utifrån att; 
• kassablad förs enligt rutin, kvitton förses med verifikationsnummer och är signerade. 
• Löpande avstämning tillsammans med kontrollräkning och inventering med anledning av 

medelshantering har utförts. 
• Förvaring sker enligt rutin, dvs. låst utrymme i kassaskåp. 

Internkontrollen visar att sekretesskraven säkerställs genom anställning samt att insättning/uttag sker 
alltid av utsedd personal samt kontaktperson. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-04-19 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 69 
Nollvision suicid 
Diarienummer: VON/2022:5 

Beslut 

Tackar för presentationen och godkänner informationen. 

Sammanfattning 

Cecilia Norlindh, skolsköterska och Titti Lindner, specialpedagog informerar nämnden om 
föräldrastödsutbildningen ABC – Alla Barn i Centrum. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 70 
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 januari-mars 2022 
• Egenkontroll följdsamhet till hygienregler 
• Nattfastemätning 

Handlingar i ärendet 

MAS rapport period januari-mars 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 71 
Ej verkställda beslut, kvartal 1 
Diarienummer: VON/2022:29 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kia Dahlqvist, myndighetschef, informerar nämnden angående ej verkställda beslut 

Handlingar i ärendet 

Rapport, ej verkställda beslut 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 72 
Ekonomisk uppföljning och delårsrapport per mars 
Diarienummer: VON/2022:52 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2022. 
2. Att överlämna delårsrapporten per den 31 mars 2022 till kommunstyrelsen.  
3. Att godkänna beslutsuppföljningen per den 31 mars 2022. 

Sammanfattning 

Resultatet per den 31 mars 2022 visar på ett underskott för hela Vård- och omsorgskontoret om 848 
tkr, med en prognos per helår som estimerar ett underskott om 1 055 tkr. I beräkningarna är första 
kvartalets merkostnader av flyktingkrisen inräknat. Däribland inköp av möbler till paviljonger (170 
tkr) samt en anställd på arbetsmarknadsinsatser (600 tkr). Förvaltningen kommer eventuellt att få 
utökade assistanskostnader motsvarande 1 miljon kr.   

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen god ekonomisk hushållning är acceptabel. Samtliga 
aktiviteter och mått kopplade till effektmålet löper planenligt. 

I beslutsuppföljningen redovisas de politiska uppdragen per den 31 mars 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars Vård- och omsorgsnämnden 

Delårsrapport per den 31 mars Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutsuppföljning per den 31 mars 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 
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§ 73 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Jennifer Lendeng, nämndsekreterare/utredare, informerar nämnden angående: 

1. KF 2022-04-21 § 33 Miljöredovisning 2021-Uppföljning av Miljöprogram för Nykvarns 
kommun 

2. KF 2022-04-21 § 35 Taxor och avgifter, kostnader för trygghetslarm inom maxtaxan 
3. KF 2022-04-21 § 36 Avstämningsärende Årsuppföljning av Nykvarns kommuns 

internkontrollarbete 2021 
4. KF 2022-04-21 § Årsredovisning 2021 för Nykvarns kommun 
5. KF 2022-04-21 § 39 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder och 

styrelser 
6. KF 2022-04-26 § 74 Nytt arbetstidsmått för arbetstagare som arbetar ständig natt 
7. Ordförandebeslut gällande en omplacering enligt LVU, 2022-05-02 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 74 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden om flyktingstatusen i och med krisen i Ukraina. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 75 
Analys av effekterna av barn och ungdomars användande av 
skärmar 
Diarienummer: VON/2022:23 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen. 
2. Att avsluta uppdraget att analysera effekterna av barn och ungdomars användande av skärmar. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har initierat att förvaltningen ska analysera effekterna av 
barn och ungdomars användande av skärmar. Förvaltningen redovisar i ärendet genom 
omvärldbevakning aktuellt kunskapsläge i frågan. Forskning visar på att det utöver fördelar som att 
effektivt söka kunskap digitalt, finns nackdelar om skärmanvändning övertillämpas. Överdriven 
skärmanvändning kan leda till negativa konsekvenser i form av sömnsvårigheter, fetma och hjärt- och 
kärlsjukdomar, nedsatt fysisk aktivitet, nedsatt kognitiv utveckling och även psykisk ohälsa som ångest 
och depression Vidare pekar forskning i riktning att skärmanvändning bör anpassas i förhållande till 
barns ålder och mognad och att vuxna bör vara delaktiga och insatta i skärmanvändandet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-02-22 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 76 
Analys av effekterna av att ungdomar flyttas från BUP till 
vuxenvården 
Diarienummer: VON/2022:24 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen. 
2. Att avsluta förvaltningens uppdrag gällande analys av effekterna av att ungdomar flyttas från 

BUP till vuxenvården. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har initierat att förvaltningen ska analysera effekterna av att 
ungdomar flyttas från BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) till vuxenvården. Förvaltningen bedömer 
att det sannorlikt är lämpligt att Regionens psykiatrivård bedrivs delat mellan barn och vuxenvård, för 
att renodla barnperspektivet i vården. Vidare ser förvaltningen att det är bra med ”Unga vuxna” 
verksamhet som bedrivs i ett åldersintervall istället för att gränsen mellan barn och vuxen strikt ska 
vara 18 år. 

Vidare konstaterar förvaltningen att psykiatri området är komplext och orsakerna till enskildas 
mående kan ha många förklaringar, som inkludera både vårdens effekt och andra omständigheter i 
den enskildes liv. 

Förvaltningen bedömer att den samverkan som bedrivs med Regionen är nämndens och 
förvaltningens viktigaste möjlighet till att påverka Regionen i sitt uppdrag kring psykiatrivården. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-02-22 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 77 
Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
Diarienummer: VON/2022:8 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Peter Mikkelsen, utförarchef, informerar nämnden om åtgärder för att uppnå en budget i balans. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 78 
Nämndens kostnader för flyktingmottagande 
Diarienummer: VON/2022:51 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och avsluta uppdraget. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-18 § 74 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 
nämndens kostnader för flyktingmottagande. I ärendet redovisas intäkter och kostnader nämnden haft 
under 2021 kopplat till flyktingmottagande. Då frågan är väldigt komplex innebär det svårigheter att 
ställa intäkter och kostnader för flyktingmottagande emot varandra och få fram en tillförlitlig siffra för 
hur stora kostnader flyktingmottagandet inneburit i kronor för nämnden. Ärendet ger dock en bild av 
hur det sett ut under 2021.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Nämndens kostnader för flyktingmottagande 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-05-16 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 18(20) 

§ 79 
Kommungemensamma risker 
Diarienummer: VON/2022:44 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar om de kommungemensamma riskerna vad gäller ekonomi, 
upphandlingsprocess, målstyrnings- och uppföljningsprocessen samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Den internkontrollplan som nämnden antog tidigare under året är kopplad till de 
kommungemensamma riskerna. 

Handlingar i ärendet 

Bilaga – kommungemensamma risker 2022 i Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 80 
Information om SäBo och serviceboende 
Diarienummer: VON/2022:11 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Liriona Rama, socialchef, informerar om att nämnden inom kort kommer att kallas till ett extra 
sammanträde med anledning av SäBo och serviceboendet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 81 
Övrigt 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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