
PROTOKOLL 
2021-02-08 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(14) 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-02-08  
Tid och plats  
2021-02-08 klockan 16:00-18:00, presidiet i konferenssal daglig verksamhet Konferensen, övriga 
ledamöter och ersättare digitalt via Teams, ajournering klockan 16:38-16:44 

Beslutande ledamöter 
Peter Ohlsson (M) ordförande, Matilda Drol (S) 2:e vice ordförande, Bertil Svenson (NP) 1:e vice 
ordförande, Kjell Lindberg (SD), Gunilla Lindstedt (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Johansson (M), Caroline Wenner (S) 

Övriga närvarande 
Liridona Rama, socialchef, Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare, Shabo Simonsson, 
arbetsmarknadskonsulent, § 12, Malin Blomkvist, tf. enhetschef vuxen, § 13, Anna-Lena Lindblom, 
enhetschef barn och familj, § 13, Maud Karlsson, ekonom, § 15 

Tid och plats för justering 
Måndag 15 februari 2021 klockan 09:00 i vårdbyggnaden 

Justerade paragrafer 
§ 11- §19  

Underskrift 

 __________________________________________  
Jennifer Lendeng, Sekreterare 

 __________________________________________  
Bertil Svenson (NP) ersätter Peter Ohlsson (M) vid justering 

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

Organ 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-02-15 

Datum då anslaget tas ned 
2021-03-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn 

Underskrift 
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Innehållsförteckning 
§ 11 Fastställande av dagordning ....................................................................................................................... 4 

§ 12 Extratjänst för de som står långt ifrån arbetsmarknaden ....................................................................... 5 

§ 13 Anmälan om delegationsbeslut .................................................................................................................. 7 

§ 14 Anmälningsärenden ..................................................................................................................................... 8 

§ 15 Ekonomisk uppföljning .............................................................................................................................. 9 

§ 16 Information om covid-19 ......................................................................................................................... 10 

§ 17 Granskning barn och familj ...................................................................................................................... 11 

§ 18 Handläggning av registreringslotterier .................................................................................................... 12 

§ 19 Övrigt ........................................................................................................................................................... 14 
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§ 11 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Inget tillägg görs till dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 12 
Extratjänst för de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 
Diarienummer: VON/2021:13 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppmana andra kontor inom 

Nykvarns kommun att tillhandahålla extratjänster, som också ska inkludera sommarjobben 
som riktar sig till skolungdomar i Nykvarns kommun. 

2. I tjänsteskrivelsen under rubriken konsvenser barn och unga, ändras från ohälsa till hälsa. 
Meningen lyder därefter ”Förslaget innebär ökad psykisk hälsa hos arbetssökande föräldrar 
som bland annat leder till barnets välbefinnande.” 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
En extratjänst är ett samarbete mellan Nykvarns kommun och Arbetsförmedlingen och innebär att en 
arbetssökande/medborgare arbetar inom kommunens verksamheter. Tjänsten kostar inget för 
kommunen och syftet är att förbereda arbetssökande/medborgare att komma ut i arbetslivet och 
därmed komma ifrån exempelvis försörjningsstöd om personen är sökande där. Inom kommunens 
arbetsmarknadsenhet finns olika utbildningar som arbetssökande/medborgare kan delta i, med målet 
att personen ska få arbetslivserfarenhet, utveckla sitt nätverk samt få referenser. 

Ekonomiskt stöd ges för handledning eller till andra kompetenshöjande insatser som syftar till att 
stärka den anställdes förmåga att utföra arbetsuppgifter. Stödet i form av handledarbidrag är 3 250 kr 
per kalendermånad under de första tre månaderna av anställningen, därefter är det 2 500 kr per 
kalendermånad. Det är Arbetsförmedlingen som gör en bedömning av ekonomiskt stöd för 
handledning eller om andra insatser ska beviljas.  

Det är Arbetsförmedlingen som beviljar stöd om extratjänst, och villkor för anställningen är att 
relevanta arbetsuppgifter ska utföras. När det är lämpligt kan extratjänsten även kombineras med 
utbildning inom ramen för tjänsten. Arbetsförmedlingen och Nykvarns kommun gör en 
överenskommelse tillsammans med den anställde samt samråder med facket. I överenskommelsen ska 
det stå angett vad arbetstagaren ska ha för arbetsuppgifter samt vilket stöd och handledning som 
arbetstagaren behöver. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – extra tjänst för de som står långt ifrån arbetsmarknaden 
Presentation Extratjänst i Nykvarn 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Vård-och omsorgsnämnden ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppmana andra kontor inom 
Nykvarns kommun att tillhandahålla extratjänster, som också ska inkludera sommarjobben som riktar 
sig till skolungdomar i Nykvarns kommun. 

Förslag till beslut 
Gunilla Lindstedt (NP) föreslår att i tjänsteskrivelsen under rubriken konsekvenser för barn och unga 
ändra ohälsa till hälsa, meningen lyder därefter ”Förslaget innebär ökad psykisk hälsa hos 
arbetssökande föräldrar som bland annat leder till barnets välbefinnande.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
förslaget med Gunilla Lindstedts (NP) förslag till ändring i tjänsteskrivelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 
Anmälan om delegationsbeslut 
Diarienummer: VON/2021:3 

Förslag till 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 2020-12-01 till 2020-12-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2020-12-01 till 2020-12-
31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2020-12-01 till 2020-12-30 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2020-12-01 till 
2020-12-31 

 
Malin Blomkvist, tf. enhetschef vuxen och Anna-Lena Lindblom, enhetschef barn och familj 
redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
Beslutsfattare Ärenderubrik Beslut 
Kristina Siefker Ekonomiskt bistånd 2020-12-16 
Hilde Lyssand Palm Vuxen utredning 2020-12-08 
Linda Enström BoU utredning enligt 

SoL 
2020-12-14 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – anmälan om delegationsbeslut 2021-02-08 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 14 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2019:62 

Beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
1. KS 2021-01-19 § 9 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021 
2. Inbjudan till dialogmöte från Inspektionen för vård och omsorg, 2021-01-12 
3. Ordförandebeslut gällande personlig assistans, 2021-02-08 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 15 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2021:5 

Beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Vård- och omsorgsnämnden 

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

• Ekonomisk uppföljning samt nyckeltal för december 2020 
• Prognos för december 2020 
• Återsökning hos Socialstyrelsen gällande Covid-19 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, prognos december inkl. Covid-19 kostnader 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 16 
Information om covid-19 
Diarienummer: VON/2021:7 

Beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
• Lokalt besöksförbud från 3 februari 2021 fram till 23 februari 2021 på Lugnet 
• Vaccinering andra dosen för personal den 10 februari 2021 
• De som tackat ja till vaccinering på SÄBO är alla vaccinerade 
• Medial uppmärksamhet kring vaccineringen. Vid vaccinering av brukare på SÄBO har de 

doser som blivit över getts till personal som jobbar med omvårdnad, chefer som jobbar på 
boende skrivs upp på en reservlista 

• Vård- och omsorgskontoret är behjälplig med personal, lokal och transorter kring 
vaccineringen, men det är regionen som har ansvaret 

• Inga större biverkningar har rapporterats in, förutom några få som drabbats av feber och öm i 
armen efter sprutan 

• Har inte haft någon smittspridning i våra andra verksamheter än på SÄBO 
• Utbildning i skyddsutrustning och basal hygien på Lugnet kommer att genomföras under 

besöksförbudet 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 17 
Granskning barn och familj 
Diarienummer: VON/2021:15 

Beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 
Sedan 1 januari 2020 har barnkonventionen blivit lag. Detta efter att riksdagen röstade för regeringens 
förslag att göra FN:s konvention om barns rättigheter till svensk lag i juni 2018. Den nya lagen 
innebär bland annat att barn rättigheter ska beaktas vid avvägning och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser som rör barn. 

I Nykvarns mål- och ekonomistyrning, under rubriken att kommuninvånarna skall ha en hög 
delaktighet i kommunens verksamhet, finns aktiviteten att säkerställa att medborgarnas möjlighet till 
ett självständigt liv främjas och utvecklas. För Barn- och familjs räkning utformades aktiviteten att 
säkerställa och följa upp delaktighet vid BBIC utredning. 

Då alla barnutredningar digitalt är baserade på en förutbestämd BBIC-mall (barns behov i centrum) 
utformad av Socialstyrelsen, görs granskningen utifrån barnkonventionen. 

Arbetet ska präglas av barnrättsperspektivet, vilket innebär bland annat att barnets bästa är en given 
utgångspunkt i arbetet och att barnet ska vara delaktig så långt som möjligt. 

Syftet med granskningen har varit att undersöka om barnet kommit till tals i de utredningar som görs 
inom barn- och familjeenheten. Granskningen har också föreslagit hur barn- och familjeenheten kan 
arbeta vidare utifrån vad som framkommit i granskingen.  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 18 
Handläggning av registreringslotterier 
Diarienummer: VON/2021:12 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen övertar handläggningen av 

registreringslotterier från vård- och omsorgsnämnden. 
2. Justering genomförs i vård- och omsorgsnämndens reglemente och delegationsordning. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen, ansvarig statlig myndighet är Spelinspektionen. Handläggning 
av registreringslotterier sker idag av servicecenter på uppdrag av vård och omsorgskontoret. 
Servicecenter utser också kontrollant. Beslutande myndighet är vård-och omsorgsnämnden. 
 
Vård- och omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret har i dialog sett att det organisatoriskt är 
bättre att handläggning av registreringslotterier sker genom kultur- och fritidskontoret. Kultur-och 
fritidsavdelningen har verksamhetssystem som stöder handläggning av registreringslotterier. Den 
största delen av ansökningar av registreringslotterier kommer från föreningslivet, varför det också är 
naturligt att handläggning förs över till kultur- och fritidskontoret. Servicecenter som idag handlägger 
lotteritillstånd har inga synpunkter på att handläggningen flyttas till kultur- och fritidskontoret.  
 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör idag kommunens tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt 
spellagen. Föreslagen förändring innebär att tillstånd och tillsynsverksamheten flyttas till 
kommunstyrelsen. Vid beslut om att kultur-och fritidskontoret ska handlägga registreringslotterier 
behöver justeringar göras i delegationsordningen för både kommunstyrelsen och vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning föreslås ta bort följande:  
M.2.1 Lämna tillstånd till registreringslotteri 6 kap. 9 § spellagen delegation till Socialchef  
 
Samt i vård- och omsorgsnämndens reglemente föreslå ta bort ordet lotterilagen som står angivet i § 3 
Nämndens ansvarsområde. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – handläggning av registreringslotterier 2021-01-20 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att kommunstyrelsen tar över handläggningen av 

registreringslotterier från vård- och omsorgsnämnden. 
2. Justeringe genomförs i vård- och omsorgsnämndens reglemente och delegationsordning. 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att i punkt 1 ändra formuleringen som får lydelsen ”Vård- och 
omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen övertar handläggningen av registreringslotterier från 
vård- och omsorgsnämnden.” 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag till beslut, vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget med ändring i 
punkt 1. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Servicecenter 
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§ 19 
Övrigt  
Beslut 
Övrig fråga anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Bertil Svenson (NP) frågar gällande en artikel ur Svenska Dagbladet gällande 55 kommuner vars 
äldrevård speciellt granskats av IVO och funnit allvarliga brister.  

Socialchef, Liridona Rama informerar om att Nykvarns kommun inte berördes av denna granskning. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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