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Tid och plats  

2021-06-07 klockan 17.15-19.50 i daglig verksamhet, konferensen, ajournering klockan 18.30–18.40 

Beslutande ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Johansson (M) §§ 49-58, deltog digitalt, Caroline Wenner (S), deltog digitalt, Per Eklöf (NP) §§ 
49-58, deltog digitalt, Christopher Sjögren (NP), deltog digitalt 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare/utredare, Malin Blomkvist, 
enhetschef vuxen § 47 och § 50, deltog digitalt, Michael Ahlefelt, handläggare § 47, deltog digitalt, 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 49, deltog digitalt 

Tid och plats för justering 

Måndagen den 14 juni kl. 09.00 i Harrys rum, Nykvarns bibliotek 

Justerade paragrafer 

§ 46- § 58  

Underskrift 

 __________________________________________  
Caroline Åkeborg, Sekreterare 

 __________________________________________  
Peter Ohlsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Matilda Drol (S), Justerare 
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§ 46 
Fastställande av dagordning 

Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Anmälan om delegationsbeslut 
- Anmälningsärenden 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
- Klagomål och synpunkter 
- Ekonomisk uppföljning  
- Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
- Redovisning av rapporterade tillbud 2020 
- Socialchefen informerar, Covid-19 
- Kommungemensamma risker 
- Kommunal hyresgaranti 
- Diskussionspunkt – Äldres boendesituation och nytt särskilt boende 
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 

Inget tillägg görs till dagordningen. 

Övrigt 

Peter Ohlsson (m) anmäler övrig fråga om hur vi säkerställer våra HVB-hem. 

Peter Ohlsson (m) anmäler övrig fråga om hur vi arbetar med suicidprevention. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 47 
Anmälan om delegationsbeslut 
Diarienummer: VON/2021:3 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

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 2021-04-01 till 2021-
04-30 

 Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 

 Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 
för period 2021-04-01 till 2021-04-30 

 Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 

Malin Blomkvist, enhetschef, samt Michael Ahlefelt, handläggare, redovisar för vård- och 
omsorgsnämnden valda delegationsbeslut. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut 2021-05-25 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 48 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2021:6 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

1. Ordförandebeslut 2021-04-27 
2. Ordförandebeslut 2021-04-30 
3. Ordförandebeslut 2021-05-19 
4. KS §78 Delegering av beslut med stöd av pandemilagen 
5. KS §105 Reviderad tidsplan för budgetprocessen 2022 
6. KS § 98 Yttrande på rapport från revisionen avseende kommunstyrelsen 
7. Anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket som resulterade i ett tillsynsmeddelande 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 49 
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 avvikelser gällande fall och trycksår har ökat. 
Analysen kring orsaker visar på att en person haft trycksår väldigt länge och att två 
personer har ramlat flera gånger. Flera avvikelser gällande rörelselarmen har 
inkommit, dock har det åtgärdats i samband med att ett nytt larmsystem installerats. 
Digital läkemedelshantering har införts, varför läkemedelsavvikelser bör minska 
framöver.    

 Nattfastemätning. På Lugnets omvårdnadsavdelningar ser det mindre bra ut vad 
gäller nattfastan, men Barbro Gripenstam ställer sig tveksam till hur data har tagits 
fram. Det kan vara enskilda personer som drar upp siffran. Rutinen ska ses över för 
att säkerställa att korrekt data tas fram.  

 Anhörigstöd. Barbro Gripenstam informerar om vad anhörigstöd innebär och vad 
hon som anhörigkonsulent gör. Hon informerar om att hon kommer att utbilda 
samtliga anställda inom vård och omsorg om anhörigstöd, med start efter sommaren 
2021. Hon planerar att utse anhörigombud, att starta anhöriggrupper för att utbilda 
anhöriga samt att få till aktiviteter till den nationella anhörigdagen som går av stapeln 
den 6 oktober 2021.    

 

Handlingar i ärendet 

 MAS rapport period januari-mars 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 50 
Klagomål och synpunkter 
Diarienummer: VON/2021:31 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden.  

Sammanfattning 

Malin Blomkvist, enhetschef myndighet vuxen, informerar nämnden om en inkommen synpunkt 
gällande hanteringen av ett individärende på avdelning vuxen. Rapportören har även skickat 
synpunkten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beslutat att inte inleda utredning. 
Ärendet skickades vidare till myndighet för handläggning.  

Malin Blomkvist informerar om de åtgärder som vidtagits och att bedömningen är att myndighet inte 
brustit i hanteringen av ärendet.  

Beslutet skickas till 

Enhetschef myndighet vuxen 
Akten  
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§ 51 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2021:5 

Beslut 

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

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående ekonomisk uppföljning april 2021. 
Aprilutfallet visar på en försämring jämfört med marsutfallet. Vård och omsorg har en prognos på 
minus 745 tkr på helår. Det har under tidigare nämndsammanträde inkommit önskemål om att 
lokalkostnader bryts ned ytterligare, vilket kommer att presenteras under nästkommande 
nämndsammanträde.  

Handlingar i ärendet 

 Ekonomisk uppföljning april 2021 

 Nyckeltal april 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 52 
Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
Diarienummer: VON/2021:43 

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 det är svårt att planera för rekvirerade medel i 
detaljbudgeten redan året innan då det är svårt att förutse vilka summor kommunen kan rekvirera och 
vad medlen kan nyttjas till.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 53 
Redovisning av rapporterade tillbud 2020 
Diarienummer: VON/2021:40 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägger den till handlingarna.   

Beslutsnivå 

- Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Samtliga avdelningar inom vård och omsorg har ombetts inkomma med en redovisning av tillbud 
rapporterade i kommunens incidentrapporteringssystem KIA under 2020. Myndighet har inga 
rapporterade tillbud att redovisa aktuell period.  

IFO-insatser redovisar 7 tillbud av skiftande karaktär, varav en händelse uppges ha kunnat vara av 
allvarlig art. Samtliga ärenden uppges vara åtgärdade och handlingsplaner vara upprättade på 
arbetsplatsen. Äldreomsorgen redovisar 13 tillbud som handlar om hot och våld, tre tillbud som 
handlar om olycksfall, två tillbud som handlar om covid-19 samt 8 tillbud som handlar om 
förflyttningsskador hos personal. Samtliga ärenden uppges vara åtgärdade och eventuella rutiner 
ändrade.  

LSS-boende redovisar 18 tillbud på gruppbostaden Maskinförarvägen 48 samt 6 tillbud på 
gruppbostaden Trädgårdsvägen 28. Ca 75 % av de rapporterade tillbuden uppges handla om att det 
uppkommit en hotfull situation i vardagen där den boende inte har kontroll och trygghet. Arbetet 
under året uppges ha haft fokus på att arbeta fram rutiner för att ge struktur och förutsägbarhet i 
vardagen till både brukare och medarbetare. Inga tillbud rapporteras gällande servicebostad. Daglig 
verksamhet redovisar ett tillbud i form av en halkolycka. Åtgärd uppges vara genomförd. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av rapporterade tillbud 2020 
Skrivelse tillbud IFO-insatser 
Skrivelse tillbud Äldreomsorgen 
Skrivelse tillbud LSS-boende 
Skrivelse tillbud Daglig verksamhet 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Avdelningschefer Vård och omsorg 
Akten  
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§ 54 
Socialchefen informerar, Covid-19 
Diarienummer: VON/2021:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

- Statusen just nu vad gäller smittspridning. Det finns ingen smitta eller misstänkt smitta i 
verksamheterna. Läget är överlag bättre i Stockholmsregionen. 

- Rekommendationen kring skyddsmaterial under sommaren. Det ser inte ut som att 
rekommendationerna kommer att förändras. Det kommer bli varmt för personal att arbeta 
med skyddsutrustningen på.  

- Vaccineringen för medborgare i Nykvarn. Regionen har gått ut med information om att 
vaccinationsbussar kommer att finnas i Nykvarn. 

- Lagerhållning av skyddsmaterial. Under föregående vinter rekommenderade länsstyrelsen att 
kommuner skulle fortsätta lagerhålla skyddsmaterial varför verksamheterna fick uppdraget att 
lagerhålla utrustning för att täcka behovet under 2021. Verksamheterna beställde en större 
mängd skyddsmaterial än vad som var planerat. En internutredning har gjorts för att 
undersöka orsaken till det och det har konstaterats att den mänskliga faktorn låg bakom. 
Lagret kommer att räcka ett par år framöver och kostnaden är fördelad på tre år. 
Lagerhållningen är för hela kommunens räkning och det som kommunen inte förbrukar 
kommer att säljas. 

- Utredningsdirektiv kring utökat uppdrag för FoU Nestor. Utredningen ska ge svar på om FoU 
Nestor kan arbeta med ett samlat uppdrag för äldreomsorg, funktionsnedsättning och IFO.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 55 
Kommungemensamma risker 
Diarienummer: VON/2020:68 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden  

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 2021 i Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 56 
Kommunal hyresgaranti 
Diarienummer: VON/2021:39 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att lämna 
kommunal hyresgaranti 

Beslutsnivå 

- Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgskontoret ser att det finns ett behov av att utreda möjligheten att lämna kommunal 
hyresgaranti. 

Kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande mellan medborgare och kommunen. Kommunen 
erbjuder hyresvärden en säkerhet om att finnas med som borgenär för att teckna ett 
förstahandskontrakt med personer som av olika skäl inte kvalificerar sig in på den ordinarie 
bostadsmarknaden. 

Kommunala hyresgarantier ska fungera som hjälp för personer som har tillräckligt god ekonomi för 
att klara boendekostnaderna, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Det 
kan bero på till exempel osäker anställning (t ex projektanställning, vikariat) eller 
betalningsanmärkning.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Kommunal hyresgaranti 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Utvecklingsledare Vård och omsorg 
Akten  
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§ 57 
Diskussionspunkt - Äldres boendesituation och nytt 
särskilt boende 
Diarienummer: VON/2021:45 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta reda på hur statusen på Lugnet ser ut, 
att ta fram en prognos över hur behovet av antal platser på särskilt boende kommer se ut de 
kommande åren samt undersöka vilka önskemål seniorer har gällande utformningen av ett särskilt 
boende 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar om att Lugnets äldreboende för närvarande är fullbelagt och att 
det är flera brukare inom hemtjänsten med stora omsorgsbehov som det är rimligt att anta kommer 
att behöva en plats på särskilt boende inom kort. En diskussion behöver därför föras kring framtiden 
vad gäller särskilt boende för äldre och hur behovet av platser ska tillgodoses.  

Förslag till beslut 
Bertil Svenson (np) föreslår att Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta reda på 
hur statusen på Lugnet ser ut, att ta fram en prognos över hur behovet av antal platser på särskilt 
boende kommer se ut de kommande åren samt undersöka vilka önskemål seniorer har gällande 
utformningen av ett särskilt boende. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Bertil Svensons (np) förslag.  

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Utvecklingsledare 
Akten  
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§ 58 
Övrigt 

Beslut 

Informationen godkänns och läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Peter Ohlsson (m) ställer frågan om hur vi säkerställer HVB-hemmen. Liridona Rama, socialchef, 
svarar att det nyligen skett en granskning av kommuner som har placerat på HVB-hem som har fått 
allvarlig kritik från IVO. Granskningen avser perioden 2019-2020 och granskaren har då tittat på 
placeringar i andelar. För Nykvarns del handlade det om totalt en placering. Nykvarns kommun har 
tecknat avtal med SKR och enligt överenskommelsen ska SKR tillhandahålla HVB-hem och ansvara 
för att ta bort de HVB-hem som inte uppfyller kraven. Dock kan placerande kommun aldrig lämna 
ifrån sig ansvaret. Myndighet har uppdaterat sina rutiner och vid varje placering kommer kontakt tas 
med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att kontrollera att ingen placering sker på ett HVB-
hem som har fått allvarlig kritik.  

Peter Ohlsson (m) lyfter frågan om hur statusen för arbetet med suicidprevention ser ut i kommunen. 
Liridona Rama, socialchef, informerar om att en handlingsplan för att motverka suicid har upprättats. 
Hon föreslår att nämnden bjuder in olika funktioner inom kommunen som arbetar förebyggande i 
frågan för att informera och synliggöra arbetet som sker i verksamheterna.  

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Akten 

 

 


