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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-18  

Tid och plats  

2021-10-18 klockan 16:00-19:04 i Konferensen eller digitalt, ajournering klockan 17.02–17.10 samt 
18.16–18.25 

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) ersätter Lars-Åke Brattlund (NP) §§ 70-82, 
Christopher Sjögren (NP) ersätter Bertil Svenson § 81 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Johansson (M), Caroline Wenner (S), Christopher Sjögren (NP)  

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare/utredare, Cecilia Mattsson, tf. 
enhetschef vuxen § 72, Michael Ahlefelt, handläggare § 72, Sarah Henlöv, ekonom §§ 75-76, 
Ing-Marie Bengtsson, tf, avdelningschef §§ 77-78, Tuulikki Krekola, avdelningschef §§ 77-78, Jimmy 
Cebula § 79 

Tid och plats för justering 

Måndagen den 25 oktober 2021 klockan 09.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

71- 82, omedelbar justering § 76  

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 

2021-10-18 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 71 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Anmälan om delegationsbeslut 
- Anmälningsärenden 
- Socialchefen informerar, Covid-19 
- Ekonomisk uppföljning 
- Taxor och avgifter 2022 
- Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
- Privata medel - redovisning 
- Nollvision suicid 
- Kommunal hyresgarant 
- Bidrag till Frivilligcentralen 
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 

Ärende Kommunal hyresgaranti samt Ekonomisk uppföljning läggs sist i dagordningen.  

Övrigt 

Peter Ohlsson (M) anmäler övrig fråga om att utvärdera hemtagning av serveringstillstånd.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 72 
Anmälan om delegationsbeslut 
Diarienummer: VON/2021:3 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

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 2021-06-01 till 2021-
08-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2021-06-01 till 2021-08-31 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2021-06-01 till 2021-08-31 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-06-01 till 2021-08-31 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2021-08-01 till 2021-08-31 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2021-06-07 till 2021-08-04 

De delegationsbeslut som valts ut är: 
2021-06-23 Föreslå landstinget bevilja färdtjänst 
2021-07-16 4 kap 1 § SoL Bifall demensdagvård 
2021-06-22 Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
2021-07-15 Familjebehandling enligt 4 kap 1 § SoL 
2021-06-29 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd Taxinge Bryggeri AB 
 
Anna-Lena Lindblom, enhetschef, Cecilia Mattsson, tf. enhetschef, Michael Ahlefelt, 
handläggare, och Liridona Rama, socialchef, redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda 
delegationsbeslut. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut 2021-10-01 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 73 
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 den 8 oktober 2021 gällande beslut om full umgängesbegränsning 
för vårdnadshavare enligt LVU.  

2. Ordförandebeslut den 8 oktober 2021 gällande beslut om full umgängesbegränsning 
för vårdnadshavare enligt LVU. 

3. Ordförandebeslut den 7 september 2021 gällande beslut att omplacera ett barn enligt LVU 
4. Varning till Turinge hotell den 21 september 2021 
5. Majoritetens budgetförslag 2022 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 74 
Socialchefen informerar, Covid-19 
Diarienummer: VON/2021:4 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa nämndens kostnader för flyktingmottagande till 

nämndens sammanträde i mars 2022 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Organisationsjustering för vård- och omsorgskontoret har beslutats och träder i kraft den 1 
januari 2022. 

• Covid-19 – äldreomsorgspersonal erbjuds att vaccinera sig på arbetstid. Det pågår ett utskick 
till hemtjänsttagare och anhöriga med information om vaccinationsspruta tre samt 
tydliggörande information om hur medborgarna kan känna sig trygga kring att 
hemtjänstpersonal använder skyddsutrustning. 

• Det finns en planering kring försäljning av visir ur lagret med skyddsutrustning.  
• Hantering av ansökan om bidrag till Frivilligcentralen kommer att flyttas till kultur och fritid 

nästa år. 
• Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 – Stockholms län. Nykvarns kommun kommer 

att få 17 anvisningar. Det kommer även att komma ensamkommande barn under kommande 
år. 

Förslag till beslut 
Bengt Johansson (M) yttrar att vård- och omsorgsnämnden bör ges i uppdrag att redovisa nämndens 
kostnader för flyktingmottagande till nämndens sammanträde i mars 2022. Kjell Lindberg (SD) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden bör ges i uppdrag att redovisa nämndens kostnader för 
flyktingmottagande till nämndens sammanträde i mars 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med Kjell 
Lindbergs (SD) tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
Akten  
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§ 75 
Ekonomiskt uppföljning 
Diarienummer: VON/2021:5 

Beslut 

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

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

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

• Ekonomisk uppföljning september 2021 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal 2021 
Ekonomisk rapport september 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 76 
Taxor och avgifter 2022 
Diarienummer: VON/2021:66 

Beslut 
Nämnden beslutar följande: 

1. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för 
Vård- och omsorgsnämnden enligt förslag. 

2. 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 effektiviseringarna.  

Sammanfattning 

Enligt budgetanvisningen för 2021 förutsätts att justering av taxor och avgifter ska ske. 
Kommunfullmäktige har beslutat att framtida justeringar av avgifter i möjligaste mån bör göras 
genom indexuppräkning. För Vård- och omsorg sker justeringen efter prisbasbeloppet för 2021 som 
fastställts av Regeringen. 
 
Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M) föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut, samt med tilläggsyrkandet att förvaltningen ges 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 effektiviseringarna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med Peter 
Ohlssons (M) tilläggsyrkande. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Taxor och avgifter 2022 
VON Taxor och avgifter 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgskontoret 
Ekonomikontoret 
Akten  
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§ 77 
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 

Tuulikki Krekola, avdelningschef, och Ing-Marie Bengtsson, tf. avdelningschef, informerar om 
nattpatrullen. Nattpatrullen startades upp för ett år sedan och 5 personal med erfarenhet från olika 
områden arbetar i gruppen. Tuulikki Krekola och Ing-Marie Bengtsson informerar om hur 
nattpatrullen arbetar och berättar att nattpatrullen har fått fin respons från både personal och brukare. 
Nattpatrullen har inneburit ökad kvalitet. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 78 
Privata medel- redovisning 
Diarienummer: VON/2021:32 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Kontrollmoment avseende privata medel har utförts vid LSS-boende 5/9- 21 genom Arnis Fonzov 
och Anna Kirknes , Maskinförarvägen 48. Trädgårdsvägen 28 genom Aline Ferreira och 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 31/8- 21 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. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-09-29 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 79 
Nollvision suicid 
Diarienummer: VON/2021:65 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Jimmy Cebula, enhetschef, informerar om de två ungdomscoacherna som anställdes den 1 oktober 
2021. Ungdomscoacherna är en ny del av öppenvården och utgör en del av det preventiva arbetet. De 
kommer att arbeta på uppdrag från myndighet men kommer även att arbeta med uppsökande 
verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 80 
Kommunal hyresgaranti 
Diarienummer: VON/2021:39 

Beslut 
Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna förvaltningens utredning gällande kommunal hyresgaranti. 
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende för införande av kommunal 

hyresgaranti till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 6 december 2021. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-06-07 § 56, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till att införa en kommunal hyresgaranti.  

Förvaltningens utredning visar att genomslaget för hyresgarantin får ses som förhållandevis lågt i 
kommun Sverige. Vissa kommuner bedömer att hyresgarantin skulle vara administrativt betungande, 
något som utredningen inte bedömer på samma sätt. Vidare kan det antas att själva borgensåtagandet i 
sig och att farhågor kring att en hyresgaranti skulle leda till inflyttning av socialt utsatta, gör att 
majoriteten av Sveriges kommuner väljer att avstå införande av hyresgaranti.  

Utredningen bedömer att kravet för den enskilde att i första hand lösa sin boendesituation själv och 
att vid behov av borgenär, i första hand ordna detta själv, bidrar troligen till att relativt få individer 
kvarstår som behöver hjälp av en hyresgaranti. Kommunala hyresgarantier ska dessutom fungera som 
hjälp för personer som har tillräckligt god ekonomi för att klara boendekostnaderna. Vilket också gör 
att vissa trotts svårigheter, ändå till slut löser sin boendesituation självständigt. 

Om en kommunal hyresgaranti införs rekommenderar utredningen att notis tas till att kommunal 
hyresgaranti i grunden inte har en koppling till socialtjänsten, utan bör ses som allmän kommunal 
angelägenhet till medborgarna. Vidare ser utredaren att beslutsfattande kring en kommunal 
hyresgaranti bör ske enligt Lag om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 2 st. 6 §, till skillnad från som vissa 
kommuner gör, enligt Socialtjänstlagen. Detta i sig bedömer utredare minska den administrativa 
handläggningens komplexitet och omfattning. 

Förslag till beslut 
Bertil Svenson (NP) och Matilda Drol (S) föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut, samt med tilläggsyrkandet att förvaltningen ges i uppdrag att 
skriva fram ett ärende för införande av kommunal hyresgaranti till Vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde den 6 december 2021 
 
Beslutsgång 
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Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med Bertil 
Svensons (NP) och Matilda Drols (S) tilläggsyrkande. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-10-04 

Utredning – 2021-09-14 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgskontoret 
Akten  
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§ 81 
Bidrag till Frivilligcentralen 
Diarienummer: VON/2021:62 

Beslut 
Nämnden beslutar följande: 

att bevilja Frivilligcentralen i Nykvarn (org. nr. 802409-9890) bidrag för hyreskostnader med 172 481 
kronor för år 2022. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Jäv 
Bertil Svenson (NP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning 

Frivilligcentralen i Nykvarn ansöker om bidrag för hyreskostnader med 172 481 kronor per år för 
perioden 2022-01-01 till 2025-12-31. Vård- och omsorg bedömer att Frivilligcentralens verksamhet 
bidrar med att skapa mervärde, aktivering och social samvaro för många av kommunens äldre. 
Förvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att bevilja ansökan genom att beslut fattas 
för ett verksamhetsår i taget. Således föreslås nämnden att besluta att bevilja Frivilligcentralen 172 481 
kronor i bidrag för år 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-13 

Frivilligcentralen, ansökan om bidrag 
Frivilligcentralen, verksamhetsplan år 2022 
Frivilligcentralen, årsredovisning år 2020 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Ekonomikontoret 
Frivilligcentralen 
Akten  
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§ 82 
Övrigt 
Beslut 

Att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera hemtagning av serveringstillstånd.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Peter Ohlsson (M) lyfter att det vore önskvärt att utvärdera hemtagning av serveringstillstånd. 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgskontoret 
Akten 
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