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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-09-27  

Tid och plats  

2021-09-27 klockan 16:00-18:42 i daglig verksamhet Konferensen, ajournering klockan 17:15-17:30 

Beslutande ledamöter 

Peter Ohlsson (M) ordförande, Bertil Svenson (NP) 1:e vice ordförande, Matilda Drol (S) 2:e vice 
ordförande, Kjell Lindberg (SD), Lars-Åke Brattlund (NP) 

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 § 60, Michael Ahlefelt, handläggare § 60, Louise Hjelm, handläggare § 60, Harri 
Luukko, utvecklingsledare § 62, Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande § 59-62, Barbro 
Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 63, deltog digitalt, Kia Dahlqvist, myndighetschef § 
64, deltog digitalt, Sarah Henlöv, ekonom § 65 

Tid och plats för justering 

Måndagen den 4 oktober klockan 09.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 59- § 70, Omedelbar justering § 65 

Underskrift 

 __________________________________________  
Caroline Åkeborg, 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 

2021-09-27 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-10-04 

Datum då anslaget tas ned 

2021-10-26 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 59 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Anmälan om delegationsbeslut 
- Anmälningsärenden 
- Socialchefen informerar, Covid-19 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
- Ej verkställda beslut kvartal 2 2021 
- Delårsrapport samt ekonomisk uppföljning  
- Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
- Rekommendation om att anta överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga 

som placerats utanför det egna hemmet, S/20/0008 
- Avvikelsehantering 
- Nollvision suicid 
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 

Inget tillägg görs till dagordningen. 

Övrigt 

Peter Ohlsson (M) anmäler en extra fråga om hur vi hanterar icke-vaccinerad personal 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 60 
Anmälan om delegationsbeslut 
Diarienummer: VON/2021:3 

Beslut 
Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning 

Anmälda delegationsbeslut: 

• 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 2021-05-01 till 2021-
05-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2021-05-01 till 2021-05-31 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2021-05-01 till 2021-05-31 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-05-01 till 2021-05-31 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2021-05-31 till 2021-07-31 

Cecilia Mattsson, tf. enhetschef, samt Michael Ahlefelt, handläggare, och Louise Hjelm, 
handläggare, redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda delegationsbeslut. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut 2021-09-15 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 61 
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. Protokollsutdrag KF § 82 Revidering av nämndernas reglementen 
2. Protokollsutdrag KF § 83 Delårsrapport per den sista mars Nykvarns kommun 2021 
3. Protokollsutdrag KF § 84 Revidering av finansiella mål och budget för 2021 samt revidering 

av investeringsbudget 
4. Uppdragsbeskrivning avseende gruppbostad antagen 
5. Information om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att inte gå vidare med 

Lex Sarah-anmälan. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 62 
Socialchefen informerar, Covid-19 
Diarienummer: VON/2021:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Harri Luukko, utvecklingsledare, informerar nämnden angående: 

• Kartläggning avseende behov av antal platser på Särskilt boende. Antalet äldre ökar generellt i 
riket och i Nykvarn. Harri Luukko går igenom de faktorer som påverkar platsbehovet.  

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Kommande organisationsjustering för vård- och omsorgskontoret.  
• Sökta merkostnader på grund av Covid-19. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 63 
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. Antal rapporter gällande fall har minskat. Flera av 
avvikelserna som rapporterats är inte HSL-avvikelser utan SoL-avvikelser. 

• Nattfastemätning. Mätningen visar på att resultatet har förbättrats och att det är 5 
individer på särskilt boende som har en nattfasta på över 11 timmar. Barbro 
Gripenstam ska ta fram en tidsplan för att se hur nattfastan har förändrats över tid. 

Handlingar i ärendet 

• MAS rapport period april-juni 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 64 
IVO - ej verkställda beslut kvartal 2 
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). Tilltänkta kontaktpersoner avböjer ibland 
uppdrag utifrån att de anser att ersättningen är för låg. Kia Dahlqvist informerar om att kommunen 
följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendation för ersättningar. 

Handlingar i ärendet 

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 65 
Delårsrapport samt ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2021:5, VON/2021:64 

Beslut 
Nämnden beslutar följande: 

1. att godkänna budgetuppföljning per 2021-08-31. 
2. att överlämna budgetuppföljningen per 2021-08-31  till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för behandling. 

Sammanfattning 

Resultatet för per sista augusti 2021 visar på ett överskott för hela vård-och omsorgskontoret med 
3,3 mkr med en prognos per helår som beräknas uppgå till en budget i balans.  

I beräkningen finns merkostnader orsakade av pandemin covid -19 medräknade, i form av 
korttidsvård och skyddsutrustning. 

Större intäkter från statsbidrag kommer att bokföras under årets kvarvarande månader, däribland 
statsbidrag för 2021 för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (cirka 2,7 mkr) och 
statsbidrag till regioner och kommuner 2020, för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 
sjukvård respektive socialtjänst till följd av pandemin covid-19 (cirka759 tkr). 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande 
aktiviteter och mått. Majoriteten av aktiviteter och mått kopplade till effektmål löper planenligt. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-09-20 

Delårsrapport per sista augusti 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 
 

 
Beslut 

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

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef och Sarah Henlöv, ekonom informerar nämnden angående: 
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• Ekonomisk uppföljning augusti 2021 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 66 
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 

Liridona Rama, socialchef, informerar om de statsbidrag och länsgemensamma medel som vård och 
omsorg har rekvirerat. Hon informerar om att de kompetenshöjande insatserna och 
utbildningsinsatserna som genomförs är något som vård och omsorg kommer att ha nytta av över tid.  

Handlingar i ärendet 

Utdrag över rekvirerade statsmedel 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  



 
PROTOKOLL 

2021-09-27 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 13(16) 

§ 67 
Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och 
unga utanför det egna hemmet 
Diarienummer: VON/2021:51 

Beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom rekommendation om att anta överenskommelse 
hälso-, sjuk och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet, S/20/0008 

Beslutsnivå 

- Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunerna i Stockholms län och kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje 
rekommenderas att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm avseende tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det 
egna hemmet. Under 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om 
samarbete i fråga om dessa barn och unga. Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har 
arbetat fram en överenskommelse. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Rekommendation om att anta överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för 
barn och unga utanför det egna hemmet, S/20/0008. 
Storsthlm: Rekommendation om att anta överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och 
unga utanför det egna hemmet, S/20/0008. 

Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
– Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region Stockholm. 

Rutindokument för tillgång till hälso-, sjuk-, och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 68 
Avvikelsehantering 
Diarienummer: VON/2021:23 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanfattning 

Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare, informerar nämnden angående inkomna avvikelserapporter. 

Handlingar i ärendet 

Presentation avvikelser perioden april-augusti 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  



 
PROTOKOLL 

2021-09-27 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 15(16) 

§ 69 
Nollvision suicid 
Diarienummer: VON/2021:65 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar om 

• Samverkansstyrgruppen mellan skolan och socialtjänsten, SUMA 
• ABC-utbildningen som erbjuds föräldrar i Nykvarn.  

Peter Ohlsson (M) informerar om att riksdagen bett regeringen inkomma med en skrivelse gällande 
kvaliteten på Statens institutionsstyrelse, SiS, särskilda ungdomshem. Moderaterna har besvarat den 
remiss som gått ut. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 70 
Övrigt 
Beslut 

Informationen godkänns och läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Peter Ohlsson (M) ställer frågan kring hur vi hanterar icke-vaccinerad personal. Socialchef Liridona 
Rama berättar att all personal, även timvikarier, har erbjudits att vaccinera sig. De som ännu inte 
vaccinerat sig uppmuntras att göra det. Hon informerar om att det arbetsrättsligt inte går att påverka 
mer.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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