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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Tid och plats Vård- och omsorgsnämndes ordförande har bestämt, med hänvisning till det extra 
ordinära läget, att detta sammaträde genomförs på distans.  Av listan nedan framgår 
vilka ledamöter och ersättare som deltar på distans. 
Måndag 11 januari 2021, kl. 16.00 - 17.20, deltagande på distans. 
 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande, deltar på distans 

Bertil Svensson (NP), deltar på distans 
Matilda Drol (S), deltar på distans 
Gunilla Lindstedt (NP), deltar på distans 
Kjell Lindberg (SD), deltar på distans 

  
  
  
Övriga närvarande   

Ersättare Lars-Åke Brattlund (NP), deltar på distans 
Bengt Johansson (M), deltar på distans 
Caroline Wenner (S), deltar på distans 
Per Eklöf (NP), deltar på distans 
 

Tjänstemän Liridona Rama, socialchef 
Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare 
Paula Lindström, tillståndsenheten Södertälje kommun, § 2 
Malin Blomkvist, tf. enhetschef, § 3 
Michael Ahlefeldt, handläggare, § 3 
 
 

  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 18 januari 2021, kl. 09.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer 
 

§§ 1-10 
 
 

  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Jennifer Lendeng 
 
Ordförande 

 

 Peter Ohlsson (M) 
 
Justerare 

 

 Matilda Drol (S) 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2021-01-11  

    
Paragrafnummer  §§ 1-10  

    
Datum då anslaget sätts upp  2021-01-18  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2021-01-18– 2021-02-08  

    
Datum då anslaget tas ned  2021-02-09  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 1 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Inget tillägg görs till dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 2 
Tillsynsplan serveringstillstånd 2021 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta ärendet i föreslagen tillsynsplan för 
serveringstillstånd år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda krav för att 
få ett serveringstillstånd, samt följa alkohollagen efter att tillstånd meddelats. Enligt alkohollagen ska 
kommunen upprätta en tillsynsplan. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur för 
tillsynsarbetet. 
 
Vård- och omsorg föreslår således att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen 
tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2021. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Tillståndshandläggare Södertälje kommun 
Tillståndshandläggare Nykvarns kommun 
Akten 

 
 

Dnr VON/2021:9 
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§ 3 
Anmälan om delegationsbeslut 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Anmälningsärenden 
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 2020-11-01 till 2020-11-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2020-11-01 till 2020-11-
30 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2020-11-01 till 2020-11-30 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2020-11-01 till 
2020-11-30 

 
Malin Blomkvist, tf. enhetschef Michael Ahlefeldt, handläggare redovisar för vård- och 
omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
Beslutsfattare Ärenderubrik Beslut 
Agneta Arotaival                    Ekonomiskt bistånd                                  2020-11-18 
   
Michael Ahlefelt                      Ekonomiskt bistånd 2020-11-25 
   
Ulrika Bengtsson Bifall hjälp i hemmet 2020-11-27 
   
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2021:3 
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§ 4 
Anmälningsärenden 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
1. KF 2020-12-16 § 97 Antagande av Riktlinjer för genomförande och uppföljning av 

ansvar inom finskt förvaltningsområde 
2. KF 2020-12-16 § 98 Kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi 
3. KF 2020-12-16 § 99 Riktlinjer för Service och bemötande 
4. KF 2020-12-16 § 100 Taxor och avgifter 2021 
5. Beslut i ärende från Inspektionen för vård och omsorg, inkom 2020-12-17 
6. Beslut om återkallelse med infobrev med restaurangrapport, Taxinge krog, inkom 

2020-12-15 
7. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 18 december 2020 beslutat om 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention, inkom 2020-12-18 

8. Ordförandebeslut beslutad 2020-12-07 
9. Ordförandebeslut beslutad 2020-12-17 

 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2021:6 



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2021-01-11 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

8 (13) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 
Ekonomisk uppföljning 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Liridona Rama, socialchef informerar nämnden angående: 

• Ekonomisk uppföljning samt nyckeltal för november 2020 
• Prognos för november 2020 
• Lönerevisionen för fackförbunden betalas ut nu i januari 2021 

 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2021:5 
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§ 6 
Information om covid-19 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning 
• Information om vaccination av Covid-19 gällande omvårdnadspersonal som jobbar 

nära brukare. Första fasen av vaccinationen kommer att ske den 17 januari 2021 
• Information om att besöksförbudet på Lugnet upphävs från och med 23 december 

2020, besöksförbudet kommer inte att förlängas 
• 5 januari 2021 påbörjades vaccination av brukare i SÄBO. 
• Haft bra samarbete och dialog med Södertälje sjukhus. 
• Har idag en konstaterad smitta på Lugnets äldreboende, har genomfört 

smittspårning.  
• Inga biverkningar har rapporterats in i kommunen i samband med covid-19 

vaccinationerna. 
• Inom tre veckor väntas nästa omgång av vaccinationen att starta 
• Under mellandagarna togs två konsulter in för att arbeta inom äldreomsorgen, de 

delar på en tjänst inom HSL med anledning av att de täcker upp för de ordinarie 
chefer som är frånvarande 

 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2021:7 
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§ 7 
Verksamhetsplan med detaljbudget år 2021 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att;  

1. Godkänna detaljbudget för år 2021 
2. Fastställa verksamhetsplan för år 2021, inklusive effektmål. 
3. Fastställa upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för uppföljning av 

privata utförare, konkurrensprogram, lokalplan, beslutsuppföljning samt 
internkontrollplan för år 2021. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden förslås att godkänna detaljbudget för år 2021. Detaljbudgeten 
baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. Vidare 
föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att fastställa verksamhetplan för år 2021, 
innehållande effektmål. Ytterligare föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att 
fastställa upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för uppföljning av privata utförare, 
konkurrensprogram, lokalplan, beslutsuppföljning samt internkontrollplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – verksamhetsplan med detaljbudget år 2021 
Verksamhetsplan 2021 (inkl. effektmål) 
Detaljbudget år 2021 
Bilaga 1 Upphandlingsplan 2021 
Bilaga 2 Digitaliseringsplan 2021 
Bilaga 3 Plan för uppföljning av privata utförare 2021 
Bilaga 4 Konkurrensprogram 2021 
Bilaga 5 Lokalplan 2021 
Bilaga 6 Beslutsuppföljning 2021 
Bilaga 7 Internkontrollplan 2021 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr VON/2020:68 
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§ 8 
Assistansersättning 2021 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att assistansersättning för år 2021 ersätts i enlighet med statliga 
den schablonen 315 kr per timme. 

Sammanfattning av ärendet 
Den statliga schablonen för 2020 är 304,30 kronor per timme. Regeringen föreslår i 
budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp 
med 3,5 procent vilket innebär att statlig schablon för 2021 är timbelopp 315 kronor per timme. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås justera nivån av assistansersättning för år 2021. Syftet med 
justeringen är att assistansersättningen ska följa justering som sker gällande den statliga 
timersättningen som Försäkringskassan betalar ut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Assistansersättning 2021 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Myndighetschef 
Enhetschef myndighetschef 
Akten 

Dnr VON/2021:10 
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§ 9 
Motion att anställa en fältassistent i kommunen 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att 
öppenvården utökas, vilket innebär att ungdomsbehandlare kommer att anställas och en del i deras 
uppdrag är att vissa helger så som skolavslutning med mera vid behov att vara ute på fältet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 maj 2020 inkom en motion där Vänsterparitet yrkar att en fältassistent anställs i kommunen 
snarast. Motionen inkom från Eva Wikenholm, Vänsterpartiet i Nykvarn. Motionen beskriver att det 
finns önskemål att anställa en fältassistent med befogenheter att arbeta ute på fältet. 
 
Det framgår vid avstämning med integrationschef att det skulle behöva finnas två fältassistenter och 
så som det ser ut idag finns det inte utrymme i budget. Däremot kommer öppenvården att utöka sin 
verksamhet och anställa två ungdomsbehandlare. Arbetet mellan ungdomsbehandlare och fältassistent 
skiljer sig åt mot det att ungdomsbehandlare är mer kvalificerad att behandla och ge stöd än vad som 
ingår i rollen som en fältassistent har. Vidare kommer en anställd inom barn- och familjeenheten att 
under januari flyttas över till öppenvården, det innebär att det kommer att rekryteras en 
ungdomsbehandlare. Rekryteringen planeras påbörja inom kort och förväntas vara klara under andra 
kvartalet 2021, därför föreslår vård- och omsorgsnämnden kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Nyligen har öppenvården även påbörjat samarbete med socialtjänsten, skola och polisen där man gör 
en riskanalys över hur det ser ut bland unga i kriminalitet. Ungdomsbehandlarna har ett delat uppdrag 
och vissa helger kommer de att arbeta ute på fältet, men det är inte deras huvudsakliga sysselsättning. 
Deras uppdrag är att arbeta mer systemetiskt med skola, polis socialtjänst och vid vissa helger så som 
skolavslutning med mera så kommer de vid behov att vara ute. 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Dnr VON/2020:42 
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§ 10 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 
 


