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§ 33 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Val av personlig ersättare 
- Anmälan om delegationsbeslut 
- Anmälningsärenden 
- Rapport, ej verkställda beslut samt överklagade ärenden 
- Klagomål och synpunkter 
- Privata medel – redovisning 
- Internkontrollplan 2021 
- Ekonomisk uppföljning inklusive delårsrapport 
- Kommundirektörens underlag för budget 2022 med utblick för 2023-2024 
- Socialchefen informerar, Covid-19 
- Upphävande av punkt 2 i beslut om handläggning av registreringslotterier 
- Övrigt 

Övrigt 

Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 34 
Val av personlig ersättare 
Diarienummer: VON/2021:28 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Lars-Åke Brattlund (np) utses till ny personlig ersättare för 
Bertil Svenson (np) i nämndens sociala utskott. 

Sammanfattning 

Med anledning av att ordinarie ledamot Gunilla Lindstedt (np) har lämnat in avsägelse gällande sitt 
uppdrag, föreligger behov av att utse ny personlig ersättare för Bertil Svenson (np) i nämndens sociala 
utskott. Förslaget är att ersättare ska vara Lars-Åke Brattlund (np). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-15 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 35 
Anmälan om delegationsbeslut 
Diarienummer: VON/2021:3 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Anmälda delegationsbeslut: 

1. 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 2021-02-01 till 2021-
03-31 

2. Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2021-02-01 till 2020-03-31 
3. Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2021-02-01 till 2021-03-31 
4. Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-02-01 till 2021-03-31 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut 2021-03-29 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 36 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2021:6 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

1. Ordförandebeslut 2021-04-12 
2. Tjänstemannaremiss 2021-04-14 
3. KF 2021-03-14 § 16 Avsägelser 
4. KF 2021-03-04 § 17 Val 
5. KF 2021-04-08 § 32 Svar på motion, Att anställa en fältassistent i kommunen 
6. KF 2021-04-08 § 34 Riktlinjer för motverkan av mutor och jäv 
7. KF 2021-04-08 § 35 Beslut om nya former av medborgardialog, återremiss 
8. KF 2021-04-08 § 37 Internkontrollrapporter för nämnderna och bolagen 
9. KF 2021-04-08 § 40 Revisionsberättelser, ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för 

Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 37 
Rapport, ej verkställda beslut samt överklagade 
ärenden 
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, ny 
rutin för överklagade ärenden samt ärende från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) gällande 
ett ej verkställt beslut.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 38 
Klagomål och synpunkter 
Diarienummer: VON/2021:31 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Ann-Louise Falander Karlsson, avdelningschef IFO-insatser, informerar nämnden angående ett 
inkommet klagomål. 

Handlingar i ärendet 

Skrivelse – Klagomål på verksamhet, rapporterad till IVO 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 39 
Privata medel - redovisning 
Diarienummer: VON/2021:32 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Ing-Marie Bengtsson, enhetschef LSS-insatser, informerar nämnden om rutin kring samt resultatet av 
genomförd egenkontroll gällande hantering av privata medel på Lugnets äldreboende, Trädgårdsvägen 
28 samt Maskinförarvägen 48. 

Handlingar i ärendet 

Internkontroll Privata medel 
Rutin för hantering av privata medel 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef äldreomsorgen 
Avdelningschef LSS-insatser 
Akten  
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§ 40 
Internkontrollplan 2021 
Diarienummer: VON/2020:68 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att;  

1. Fastställa den reviderade internkontrollplanen för 2021 

Beslutsnivå 

- Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2021-01-11 att fastställa 
internkontrollplanen för 2021. Internkontrollplanen har sedan dess reviderats då nya risker gällande 
avvikelsehantering och synpunktshantering lagts till. Vård- och omsorgsnämnden förslås att fastställa 
den reviderade internkontrollplanen för år 2021.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Reviderad Internkontrollplan 2021 

Internkontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 41 
Ekonomisk uppföljning inklusive delårsrapport 
Diarienummer: VON/2021:5, VON/2021:30 

Beslut 

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

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef och Maud Karlsson, ekonom informerar nämnden angående: 

 Ekonomisk uppföljning mars 2021 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning mars 2021 

Nyckeltal 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2021-03-31. 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen per 2021-03-31 till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. 

Beslutsnivå 

5. Kommunfullmäktige 
6. Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Marsuppföljning inklusive verksamhetsberättelse. Året inleddes efter ett positivt bokslutsresultat, 
bland annat med anledning av flera åtgärdsprogram, stimulansbidrag och ersättning för kostnader i 
samband med Covid-pandemin samt minskade aktiviteter under föregående år. Vård- och 
omsorgsnämndens resultat som helhet första kvartalet, gav ett nettounderskott – 112 tkr och 
prognosen för helåret motsvarar -1806 tkr. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
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Delårsrapport mars 2021 

Förslag till beslut 

Peter Ohlsson (M) föreslår att det i delårsrapporten för mars 2021 görs ett förtydligande där siffran 
för vad utfallet i prognosen blir om alla projektmedel skulle ge fullt värde läggs till. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
förslaget med Peter Ohlssons (M) förslag till ändring i delårsrapporten. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten  
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§ 42 
Kommundirektörens underlag för budget 2022 med 
utblick för 2023-2024 
Diarienummer: VON/2021:26 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen med följande synpunkter 
avseende remissyttrande gällande kommundirektörens underlag till budget 2022 med 
utblick för ekonomiska ramar för planeringsperioden 2023-2024 . 

2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslutsnivå  

1. Vård - och omsorgsnämnden 
2. Vård - och omsorgsnämnden  

Sammanfattning  

Befolkningsprognosen är underlag för volymförändringarna. Den föreslagna budgettilldelningen om 
3200 tkr avser lön- och generella prisökningar och omfattar inte volymkompensation. 
Vård- och omsorgs budget motsvarar 27 % av kommunens totala budget, vilket är en minskning med 
1 % från föregående år. Inför 2022 förväntas antal omvårdnadsinsatser öka och kostnadsökningen 
bedöms uppgå till 12,36 mkr inkl. löneökning. Med den föreslagna budgettilldelningen på 3,2 mkr 
beräknas ge en negativ budgetavvikelse på 9,1 mkr. 

Reservation 

Matilda Drol (S) reserverar sig mot beslutet. Socialdemokraterna lägger ett eget förslag till 
Kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 

Remiss: Kommundirektörens underlag till Budget 2022 med utblick mot 2023-2024,  
daterad 2021-03-15. 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Socialchef  
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§ 43 
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 bland annat smittspridning. Vaccinationer för personal har öppnat 
igen. Timvikarier kommer att erbjudas vaccination inför sommaren.  

- Skyldighet att rapportera till IVO när avtal med privata aktörer hävs. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 44 
Upphävande av punkt 2 i beslut om handläggning av 
registreringslotterier 
Diarienummer: VON/2021:12 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upphäva punkt 2 i beslutet om handläggning av 
registreringslotterier i reglementet. 

Beslutsnivå 

1. Kommunfullmäktige 
2. Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2021-02-08 att flytta över handläggningen 
av registreringslotterier till kultur- och fritid samt göra en ändring i vård- och omsorgsnämndens 
reglemente. Se punkt 2 i protokollsutdrag från 2021-02-08. Enligt kommunallagen (2017:725) 5 
kapitlet § 1 står det att kommunfullmäktige bland annat beslutar i ärenden gällande nämndernas 
organisation och verksamhetsformer. Det innebär att vård- och omsorgsnämnden inte kan fatta beslut 
gällande ändringar i nämndens reglemente, det beslutet tas i kommunfullmäktige.  

Vård- och omsorgsnämnden upphäver beslutet i vård- och omsorgsnämnden § 18 i ärendet 
Handläggning av registreringslotterier i punkt 2 gällande ändring i reglementet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Upphävande av punkt 2 i beslut om handläggning av registreringslotterier 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden § 18 Handläggning av registreringslotterier, 2021-
02-08 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 45 
Övrigt 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 


