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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-12-06  

Tid och plats  

2021-12-06 klockan 16:20-19:15 i Konferensen, ajournering klockan 17.57-18.05 

Beslutande ledamöter 

Peter Ohlsson (M) ordförande §§83-91 samt ledamot §97, Bertil Svenson (NP) 1:e vice ordförande 
ersätter Peter Ohlsson (M) som ordförande §§ 92-97, ledamot §§83-91, Matilda Drol (S) 2:e vice 
ordförande, Kjell Lindberg (SD), Per Eklöf (NP) ersätter Lars-Åke Brattlund (NP), Christopher 
Sjögren (NP) ersätter Peter Ohlsson (M) som ledamot §§92-96  

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Johansson (M) §§ 83-87, Caroline Wenner (S), Christopher Sjögren (NP) 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare/utredare, Cecilia Mattsson, tf. 
enhetschef vuxen, § 84, Annelie Rijkens, socialsekreterare, § 84, Anna-Lena Lindblom, enhetschef 
Barn och familj, § 84, Barbro Gripenstam, MAS, § 87, Peter Bruvik, behandlare, § 88, Kia Dahlqvist, 
myndighetschef, § 89, Sarah Henlöv, ekonom, §§ 90-92, 

Tid och plats för justering 

Måndagen den 13 december 2021 klockan 09:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

83- 97  

Underskrift 

 __________________________________________  
Caroline Åkeborg, Sekreterare 

 __________________________________________  
Peter Ohlsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Matilda Drol, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-12-06 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-12-14 

Datum då anslaget tas ned 

2022-01-29 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 83 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Anmälan om delegationsbeslut 
- Anmälningsärenden 
- Socialchefen informerar 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
- Nollvision suicid 
- IVO – ej verkställda beslut kvartal 3 
- Ekonomisk uppföljning 
- Taxor och avgifter 2022 
- Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
- Kommunal hyresgaranti 
- Habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS 
- Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider år 2022 
- Uppdrag – status för Lugnet, platsbehov särskilt boende samt seniorers önskemål 
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 
Ärendet Uppdrag – status för Lugnet, platsbehov särskilt boende samt seniorers önskemål läggs sist i 
dagordningen 

Övrigt 

Ingen övrig fråga anmäls 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 84 
Anmälan om delegationsbeslut 
Diarienummer: VON/2021:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att se över ersättningsnivåerna för kontaktpersoner. 

Sammanfattning 

Presidiet 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 2021-09-01 till 2021-
09-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2021-09-01 till 2021-09-30 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2021-09-01 till 2021-09-30 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-09-01 till 2021-09-30 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2021-09-01 till 2021-09-30 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2021-08-05 till 2021-09-30 

De delegationsbeslut som valts ut är: 
2021-09-23 Vuxna utredning enligt 7 § LVM inleds 
2021-09-13 Kontaktperson godkänd 
2021-09-20 Beslut att utse utredare enligt FB 6 kap 19 § 3 st 

Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M) yrkar att förvaltningen bör ges i uppdrag att se över ersättningsnivåerna för 
kontaktpersoner.  
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med Peter 
Ohlssons (M) tilläggsyrkande. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut 2021-12-06 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsledare 
Socialchef 
Akten  



 
PROTOKOLL 

2021-12-06 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 7(21) 

§ 85 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2021:6 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare, informerar nämnden angående: 

1. Ordförandebeslut 2021-10-22 . Vård- och omsorgsnämndens 1:a vice 
ordförande Bertil Svenson beslutar om omplacering av ett barn till 
familjehem.  

2. Ordförandebeslut 2021-10-22. Vård- och omsorgsnämndens 1:a vice 
ordförande Bertil Svenson beslutar om omplacering av ett barn till 
familjehem. 

3. Protokollsutdrag KF § 133 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022. Sammanträdesplanen för 2022 för 
kommunstyrelsen samt för KSAU godkänns och nämnderna rekommenderas 
att fastställa sammanträdesplaner för 2022 enligt årsplaneringen.  

4. Protokollsutdrag KF § 136 Mål- och budgetramar för 2022 samt ekonomisk 
flerårsplan 2023-2024. KF har fastställt de olika delarna i budgeten, inklusive 
nämndernas ramar, och flerårsplanen.   

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 86 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2021:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Covid-19. Liridona Rama berättar att det inte är någon förändring kring 
användandet av skyddsutrustning ute i verksamheterna. Det pågår vaccinationer vad 
gäller tredje dosen. Situationen är under kontroll men det finns en oro för att 
smittan ska blossa upp igen.  

• Ny Reform för skyddade boenden – SKR:s analys. Liridona Rama berättar att 
reformen bland annat handlar om att tillståndspröva skyddade boenden. Mer 
information kommer den 10 januari 2022.  

• Webcare kommer att bytas ut mot Lifecare SP  
• Organisationsjusteringen. Information om hur vi ligger till just nu.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 87 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
Diarienummer: VON/2021:41 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Barbro Gripenstam informerar nämnden angående: 
 

• Statistikavvikelser och rapporter. Barbro Gripenstam berättar att antal trycksås har 
ökat lite igen, men att det finns en osäkerhet om de uppstått innan brukarna kom till 
boendet eller om de uppstått på boendet. Antal fall ligger konstant. De flesta 
fallolyckor sker mellan kl. 6 och kl. 11 på morgonen samt mellan kl. 18 och kl. 20 på 
kvällen. Det har inkommit 22 läkemedelsavvikelser. Egenkontroll gällande följsamhet 
till hygienregler har gjorts. 

• Nattfastemätning. Barbro Gripenstam berättar att det ser bra ut vad gäller nattfastan.  

Handlingar i ärendet 

• MAS rapport period juli-september 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 88 
Nollvision suicid 
Diarienummer: VON/2021:65 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Peter Bruvik, behandlare, informerar nämnden om arbetet kring spelberoende och suicid i Nykvarns 
kommun. Han berättar att flera av klienterna har varit återkommande. Behandlare har ett frågebatteri 
och frågar alltid kring suicid när de träffar nya klienter. Han berättar att Previct snart kommer att 
finnas, vilket innebär att klienter kommer att ha hjälp digitalt 7 dagar i veckan. Öppenvården erbjuder 
både biståndsbedömda insatser såväl som samtal som inte är biståndsbedömda. Peter berättar att de 
flesta ärenden inkommer via biståndshandläggare och att det inte är så många som blir aktuella via 
mottagningstelefonen. Peter Bruvik presenterar även nya siffror kring hur stor del av befolkningen 
som har ett riskspelande samt ett spelberoende.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 89 
IVO - ej verkställda beslut kvartal 3 
Diarienummer: VON/2021:29 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Kia Dahlqvist, avdelningschef myndighet, informerar nämnden angående ej verkställda beslut som har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Handlingar i ärendet 

Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 90 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2021:5 

Beslut 

Godkänner informationen gällande ekonomisk uppföljning för oktober och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef och Sarah Henlöv, ekonom informerar nämnden angående: 

• Ekonomisk uppföljning oktober 2021. Prognosen är i det stora hela oförändrad sedan tidigare. 
Det är en positiv avvikelse vad gäller prognosen. Liridona Rama informerar om förändringen 
kring extratjänster som börjar gälla nästa år.  

• Nyckeltal 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal 2021 
Ekonomisk rapport oktober 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 91 
Taxor och avgifter 2022 
Diarienummer: VON/2021:66 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen. 
2. Att avsluta förvaltningens uppdrag gällande att ta fram och granska underlag för följande 

taxor: maxtaxan, hemtjänst, timtaxan hemtjänst, trygghetslarm, omvårdnadsavgiften för 
särskilt boende samt avgift för tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker med 
fokus på att arbeta in effekterna av effektivisering. 

3. Att ge förvaltningen i uppdrag att till den 10 januari 2022 skriva fram ett förslag till beslut 
gällande att lägga in kostnaden för trygghetslarm i maxtaxan, att undersöka hur många 
ärenden som berörs, vad kostnaden skulle bli samt att se över möjligheten att ha en 
administrativ tjänst som hanterar trygghetslarmen. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-18 § 79 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och 
granska underlag för följande taxor: maxtaxan, hemtjänst, timtaxan hemtjänst, trygghetslarm, 
omvårdnadsavgiften för särskilt boende samt avgift för tillfälligt tillstånd för provsmakning av 
alkoholdrycker med fokus på att arbeta in effekterna av effektivisering. 

Förvaltningen redovisar i ärendets beslutsunderlag de intäkter som de aktuella avgifterna ger. 
Underlaget kan således användas för att konstatera vilken ekonomisk konsekvens en eventuell 
reducering av en avgift skulle få. 

Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att till den 10 januari 2022 skriva fram ett 
förslag till beslut gällande att lägga in kostnaden för trygghetslarm i maxtaxan, att undersöka hur 
många ärenden som berörs, vad kostnaden skulle bli samt att se över möjligheten att ha en 
administrativ tjänst som hanterar trygghetslarmen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med Peter 
Ohlssons (M) tilläggsyrkande. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-11-18 

Beslutsunderlag – 2021-11-15 

Beslutsunderlag – 2021-11-15 
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Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 92 
Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
Diarienummer: VON/2021:44 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Sarah Henlöv, ekonom, informerar om vidtagna åtgärder inom äldreomsorgen.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 93 
Kommunal hyresgaranti 
Diarienummer: VON/2021:39 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att kommunal hyresgaranti införs i 
Nykvarns kommun. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-18 § 80 att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram 
ett ärende för införande av kommunal hyresgaranti till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
2021-12-06. Beslutet har föregåtts av en utredning som genomförts i enlighet med nämndens uppdrag 
2021-06-07 § 56. 

Förvaltningen gör bedömningen att införandet av en kommunal hyresgaranti i kommunen utgör en 
fråga som är av så kallad principiell karaktär och bör således även beredas på kommunstyrelsen och 
slutligen vara föremål för kommunfullmäktiges avgörande. Vidare ser förvaltningen att vid ett 
eventuellt införande bör kommunfullmäktige i förlängningen fastställa en riktlinje som styr 
handläggningen samt genom reglementet utse ansvarig nämnd för den kommunala hyresgarantin.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-10-25 

Protokollsutdrag – 2021-10-18, § 80 

Utredning – 2021-09-14 

Protokollsutdrag – 2021-06-07, § 56 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 94 
Habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS 
Diarienummer: VON/2021:77 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS, höjs till 12 kronor per 
deltagen timme. 

Sammanfattning 

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet enligt LSS kan 
få. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att 
stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Huvudsyftet med habiliteringsersättning är att ha en 
motiverande effekt för att personen deltar i daglig verksamhet.  

Förvaltningen bedömer att förutsättningar finns oberoende av statsbidrag att göra en justering med 
två kronor och att justeringen kan ha en motiverande effekt och uppskattas av dem som deltar i den 
dagliga verksamheten. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-11-09 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Myndighetschef 
Avdelningschef daglig verksamhet 
Ekonomikontoret 
Akten  
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§ 95 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2022 
Diarienummer: VON/2021:76 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. att fastslå sammanträdestider och datum för år 2022, enligt beslutsunderlag sammanträdestider 
för vård- och omsorgsnämnden 2022. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgskontoret föreslår sammanträdestider och datum för vård- och omsorgsnämnden 
samt för nämndens sociala utskott år 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider för år 2022 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2022 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Chefer inom vård- och omsorgskontoret 
Akten  
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§ 96 
Uppdrag - status för Lugnet, platsbehov särskilt boende samt 
seniorers önskemål gällande utformning av ett särskilt boende 
Diarienummer: VON/2021:45 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen samt avslutar uppdraget  
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden 
med förslag på boendelösningar avseende det framtida platsbehovet av särskilt boende.  
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över platsbehovet samt 
att undersöka finansieringsmöjligheterna. 
 
Beslutsnivå  
Vård- och omsorgsnämnden  
 
Sammanfattning  
Antalet äldre ökar generellt i riket samt i Nykvarn de kommande åren. I Nykvarn förväntas antal 
personer 80-90 år, öka med 278 personer fram till och med år 2027. Antal personer som är 65-79 år 
förväntas dock minska fram till år 2027 med motsvarande 54 personer, vilket talar för att det ökande 
platsbehovet inom SÄBO kan komma att plana ut efter år 2027.  
 
Gällande platsbehov i särskilt boende bedömer förvaltningen att befolkningsökningen gällande äldre 
som sker fram till år 2027, inte på motsvarande sätt får lika påtaglig effekt gällande behovet av 
ytterligare platser inom särskilt boende.  
 
Generellt önskar personer i SÄBO att både den fysiska miljön och de arbetssätt som tillämpas ska 
bidra med att minska eventuell upplevd ensamhet och känslor av ängslan, oro eller ångest. Vidare 
önskas att personalen har tillräcklig tid i samband med insatser och att det ska vara enkelt att träffa 
läkare, när man så behöver.  
 
Gällande det befintliga särskilda boende Lugnet har en statusutredning genomförts kring fastighetens 
skick. Statusutredningens resultat påvisar att Lugnet har behov av renoveringsåtgärder.  
 
Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-06-07 § 57 att ge förvaltningen i uppdrag att ta reda på 
hur statusen på Lugnet ser ut, att ta fram en prognos över behovet av antal platser på särskilt boende 
kommer att se ut de kommande åren samt undersöka vilka önskemål seniorer har gällande 
utformningen av ett särskilt boende.  
 
Antalet äldre ökar generellt i riket samt i Nykvarn de kommande åren. I Nykvarn förväntas antal 
personer 80-90 år, öka med 278 personer fram till och med år 2027. Antal personer som är 65-79 år 
förväntas dock minska fram till år 2027 med motsvarande 54 personer, vilket talar för att det ökande 
platsbehovet inom SÄBO kan komma att plana ut efter år 2027.  
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Gällande platsbehov i särskilt boende bedömer förvaltningen att befolkningsökningen gällande äldre 
som sker fram till år 2027, inte på motsvarande sätt får lika påtaglig effekt gällande behovet av 
ytterligare platser inom särskilt boende. Förvaltningens bedömning utifrån befolkningsprognos och de 
faktorer som i huvudsak påverkar efterfrågan av platser inom särskilt boende visar på ett underskott 
av platser motsvarande 17 platser vid utgången av år 2027.  
 
Generellt önskar personer i SÄBO att både den fysiska miljön och de arbetssätt som tillämpas ska 
bidra med att minska eventuell upplevd ensamhet och känslor av ängslan, oro eller ångest. Vidare 
önskas att personalen har tillräcklig tid i samband med insatser och att det ska vara enkelt att träffa 
läkare, när man så behöver.  
 
Gällande det befintliga särskilda boende Lugnet har en statusutredning genomförts kring fastighetens 
skick. Statusutredningens som genomförts av NYBO´s projektledare för bygg- och anläggning påvisar 
att Lugnet har behov av renoveringsåtgärder.  
 
Förslag till beslut 
Bertil Svenson (NP) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att se över platsbehovet samt att undersöka 
finansieringsmöjligheterna. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med Bertil 
Svensons (NP) tilläggsyrkande. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Redovisat uppdrag medför ingen ekonomisk konsekvens i sig.  
 
Konsekvenser för barn och unga  
Redovisat uppdrag medför inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Ärendets beredning  
Ärendet har beretts på vård- och omsorgsförvaltningen.  
 
Handlingar i ärendet  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08  
Skrivelse, 2021-09-13 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Utvecklingsledare 
Myndighetschef 
Akten  
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§ 97 
Övrigt 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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