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Tid och plats Måndag 7 december 2020, kl. 16.35 – 18.30, konferensrum konferensen, 
Ajournering kl.17.30 - 17.35 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

Bertil Svensson (NP) 
Matilda Drol (S) 
Gunilla Lindstedt (NP) 
Kjell Lindberg (SD) 

  
  
  
Övriga närvarande   

Ersättare Lars-Åke Brattlund (NP) 
Bengt Johansson (M) 
Caroline Wenner (S) 
Per Eklöf (NP), § 90-98 
 

Tjänstemän Liridona Rama, socialchef 
Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare 
Kia Dahlqvist, tf. avdelningschef, § 97-99 
Maud Karlsson, ekonom, § 87, 88 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 90, 91 
Malin Blomkvist, tf. enhetschef, § 85 
Michael Ahlefeldt, handläggare, § 85 
 
 

  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 14 december 2020, kl. 09.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer 
 

§§ 84 - 99 
 
 

  
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. 
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§ 84 
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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§ 85 
Anmälan om delegationsbeslut 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
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 2020-07-01 till 2020-10-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2020-07-01 till 2020-10-
31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2020-07-01 till 2020-10-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2020-07-01 till 
2020-10-31 

 
Malin Blomkvist, tf. enhetschef redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda 
delegationsbeslut: 
Beslutsfattare Ärenderubrik Beslut 
Michael Ahlefelt                    Ekonomiskt bistånd                                  2020-10-22 
   
Agneta Arotaival                      Ekonomiskt bistånd 2020-09-03 
   
Randa Naem                    Ekonomiskt bistånd                                  2020-08-10 
 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

 
 

Dnr VON/2020:3 
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§ 86 
Anmälningsärenden 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av anmälningsärendena. 

Anmälningsärenden 
1. KF 2020-11-05 § 84 Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun  
2. KF 2020-11-05 § 85 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 
3. KF 2020-11-05 § 87 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 Nykvarns kommun 
4. KF 2020-11-02 § 88 Mål och budgetramar för 2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023 
5. Vård- och omsorgsplan, ska inte behöva skickas till KS för beslut utan stannar inom vård- och 

omsorgsnämnden för beslut 

 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:51 
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§ 87 
Ekonomisk uppföljning 

 

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

Sammanfattning 
Maud Karlsson, ekonom informerar nämnden angående aktuell ekonomisk situation. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2020 samt uppföljning nyckeltal 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:5 
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§ 88 
Information om covid-19 

 

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

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

• Ekonomiska läget kring covid-19 
• Socialstyrelsen som åter igen öppnat upp för att återsöka pengar för utbetalning i februari 
• Skyddsutrustning  

 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:52 
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§ 89 
Oförutsedda kostnader 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar tilläggsärendet till Kommunstyrelsen om ersättning 

för oförutsedda kostnader för bonusutbetalningar om 846 tkr. 
2. I tjänsteskrivelsen ska stycket om mer kostnader med anledning av bonus (engångsbelopp) för 

kommunals medlemmar 2020 anges först i skrivelsen och därefter stycket merkostnader med 
anledning av covid-19. 

Sammanfattning 
Mer kostnader med anledning av bonus (engångsbelopp) till kommunals 
medlemmar 2020 
 
Därutöver har nämnden även en icke budgeterad post för årets bonus till kommunals 
medlemmar. Budgetramen sattes om 2,2 % för 2020 och landade för Kommunals räkning på 
2,8 %, en differens om 0,6 %. Inom revisionen fattades beslut om en bonus till en kostnad 
om 686 tkr för Vård – och omsorgskontorets räkning. Därutöver lönekostnader 
överstigande rambudget med ca 160 tkr. Den totala summan uppgår till 846 tkr. 

Merkostnader med anledning av covid-19 
Vård- och omsorgskontoret har med anledning av överskridande av grundbudget haft ett antal 
åtgärdsprogram aktiverade under året, för att landa inom ram. Verksamheterna har också påverkats av 
den pågående Covid-19 pandemin vilket till viss del försvårat arbetet med planerade 
effektiviseringsåtgärder inom vård- och omsorgsverksamheterna, men beräknas trots det, ändå ge ett 
positivt resultat.  
Merkostnaderna med anledning av pandemin beräknas för året uppgå till närmare 9 mkr och återsöks 
hos Socialstyrelsen.  
Första ansökan om statsbidrag avsåg perioden februari- augusti och uppgick till ca 4,7mkr, varav 204 
tkr inte godtogs som en godtagbar merkostnad, då det avsåg försenade hemtagningar av 
institutionsplaceringar. Det godkända beloppet blev ca 4,5 mkr varav ca 4,1 mkr beviljades. 
Differensen innebar -392 tkr samt -204 tkr, varav det förstnämnda beloppet kunde överföras till 
ansökningstillfälle nummer två.  

Totalt kunde Socialstyrelsen fördela 91 % av kommunernas ansökningar av de tilldelade medlen från 
regeringen. 
Ansökan nummer två uppgick till ca 2, 6 mkr tillsammans med 392 tkr från föregående 
periods differens d.v.s. ca 3,0 mkr. Perioden avser september tom november. 
Socialstyrelsen har meddelat att beslut kommer att fattas först i februari 2021. Det innebär 
att beslut fattas efter det att Vård- och omsorgskontorets ekonomiböcker är stängda för 
bokslut.  
Avseende den sista månaden på året prognostiseras kostnader om 1,5 mkr, då ingen 
avmattning av pandemin är i sikte i dagsläget. När denna ansökan blir tillgänglig och när 
beslut fattas är för närvarande okänt, men kan tänkas ske först efter februari månad 2021.  

Dnr VON/2020:67 
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Om uppbokningar kan göras vid bokslutet, är det ändå okänt om förväntade ersättningar 
kommer att ges fullt ut.  

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar tilläggsärendet till Kommunstyrelsen om ersättning 
för oförutsedda kostnader för löneökningar om 846 tkr. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att ändra ordet löneökning till bonusutbetalning. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår tillägg till beslutet genom att i tjänsteskrivelsen byter 
plats på stycken, där mer kostnader med anledning av bonus (engångsbelopp) till kommunals medelemmar 
2020 anges först, och därefter stycket merkostnad med anledning av covid-19. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra ordet löneökning till 
bonusutbetalning. 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt vård- omsorgskontorets 
förslag samt tillägget till tjänsteskrivelsen, där stycket mer kostnader med anledning av bonus 
(engångsbelopp) till kommunals medelemmar 2020 anges först, och därefter stycket merkostnad med 
anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggärende med anledning av oförutsedda kostnader, 2020-11-30  
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 90 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 

 

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

Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Barbro Gripenstam informerar nämnden angående: 
 

• Statistikavvikelser och rapporter perioden juli-september 2020 
• Egenkontroll följdsamhet till hygienregler 
• Nattfastemätning 

 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:66 
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§ 91 
MAS riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnde beslutar att anta medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) 
riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård daterad 2020-11-03. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har ett övergripande 
uppföljningsansvar för att hälso- och sjukvården är säker, ändamålsenlig och av god 
kvalitet. Vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer och rutiner som 
behövs för att säkerställa kvaliteten i sin verksamhet (Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30). I 
varje process ska vårdgivaren identifiera de aktiviteter som ingår och bestämma 
aktiviteternas inbördes ordning. För varje aktivitet ska vårdgivaren utarbeta och fastställa de 
riktlinjer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9).  
 
MAS Riktlinjer ska enligt HSL finnas utifrån: 

1. Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om 
2. Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen (2008:355)   
3. Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten 
4. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering 
5. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för rapportering enligt 6 kap. 4 §  

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
6. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att kontakta läkare eller annan hälso- 

och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det 
7. Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 

ansvarsområde 

 
I de nya riktlinjerna består ovan punkt 7 av 30 olika riktlinjer som samlas under angiven 
rubrik. 
 
Syftet med denna version är att samla alla MAS riktlinjer till ett övergripande dokument. 
MAS riktlinjer är övergripande och därmed tillämpbara i samtliga verksamheter där det 
bedrivs kommunal hälso- och sjukvård. 
 
MAS riktlinjer är utarbetade och framtagna i samarbete med Nynäshamns, Södertäljes, 
Botkyrkas och Nykvarns kommun. Inspiration till att skapa kommungemensamma 
riktlinjer är hämtad från Norrorts MAS-nätverk. MAS perspektivet är att gemensamma 
heltäckande riktlinjer som utgår från hälso- och sjukvårdslagen och förordningen ger en 
större tyngd och bidrar till ett likartat ramverk för den kommunala hälso- och sjukvården. 
Kvaliteten på riktlinjerna stärks avsevärt då det inte är en ensam person som tar fram de. 
 

Dnr VON/2020:60 
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Ett dokument med samtliga riktlinjer samlade kommer att underlätta förvaltningen av 
dokumentet och revidering kan med fördel ske tillsammans med övriga kommuner som 
varit delaktiga i framtagandet. Detta underlättar även granskning och uppföljning av 
följsamheten till riktlinjerna. 
 
Vidare har riktlinjer ofta utformats till att vara mycket omfattande och detaljerade, nästan 
utformade som rutiner. I detta nya dokument är riktlinjerna mer kortfattade och utgör ett 
ramverk för verksamheterna att förhålla sig till i utformandet av rutiner. De tidigare MAS 
riktlinjer och rutiner kommer att upphävas i samband med att de nya MAS riktlinjerna och 
MAS vägledning antas. 
 
I syfte att ge stöd till verksamheterna i framtagandet av rutiner har MAS utarbetat MAS 
vägledning som komplement till MAS riktlinjer. Vägledningen bidrar till en översikt, 
tydligare ramar och ger utförarna ett förbättrat stöd i vilka rutiner som minst ska finnas. 
Verksamheten får därmed bättre underlag till vilka rutiner MAS ska följa upp vid tillsyn. 
MAS vägledning är ett stöd i att kvalitetssäkra de rutiner som verksamheterna tar fram och 
är MAS arbetsdokument och kan komma att revideras utan att MAS riktlinjer påverkas. 
Bifogas för kännedom: MAS vägledning för rutiner inom kommunal hälso- och sjukvård, 
daterad 2020-11-03. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse MAS riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 2020-11-04 
MAS riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 
MAS vägledning för rutiner inom kommunal hälso- och sjukvård 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 92 
Socialchefen informerar 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Besvarad enkät från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av förändrade 
insatser i samband med covid-19 

• Dagverksamheten är öppnad igen sedan den 30 november 2020 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:4 
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§ 93 
Återuppta tidigare bistånd med att handla till behövande äldre 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden att ett samarbete är igång med ekonomikontoret som 
sköter faktureringen. Dessutom har flera anhöriga hört av sig så troligtvis kommer det ske en ökning 
av insatsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Bertil Svensson (NP) 2020-11-02 
Protokollsutdrag § 76 Återuppta tidigare bistånd med att handla till behövande äldre 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 

Dnr VON/2020:59 
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§ 94 
Värdighetsgaranti för äldreomsorgen 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås anta värdighetsgarantin såsom sin egen.  

Sammanfattning av ärendet 
Omarbetad och reviderad värdighetsgaranti för äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Omarbetad och reviderad värdighetsgaranti för äldreomsorgen, 2020-10-30 
Lokal värdighetsgaranti 2020 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Avdelningschefer inom vård- och omsorg 
Akten 

 

 

Dnr VON/2020:61 
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§ 95 
Beslutsuppföljning – finskt förvaltningsområde 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden antog den 27 juli 2020 beslut om att anta riktlinjer för genomförande 
och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde. I samband med beslutet gav nämnden 
vård- och omsorgskontoret i uppdrag att redovisa kostnader och aktiviteter som görs inom det finska 
förvaltningsområdet. 
 
Sedan den 1 februari 2015 är Nykvarns kommun finskt förvaltningsområde vilket innebär att 
kommunen har en skyldighet att främja det finska språket och bevara kulturen i nära samarbete med 
kommunens finska område. I kommunen finns en anställd projektledare för det finska 
förvaltingsområdet. 
 
Efter avstämning med projektledaren för det finska förvaltningsområdet framgår att det är upp till 
varje verksamhet att ordna aktiviteter. Vid avstämning med avdelningscheferna inom vård- och 
omsorgskontoret är det äldreboendet Lugnet som genomför aktiviteter inom det finska 
förvaltningsområdet. Med hjälp av statsbidraget kommunen får för att vara ett finskt 
förvaltningsområde har en del av det kunnat bidra till att köpa in underhållning till boende på Lugnets 
äldreboende med bland annat finska danskvällar, trubadur, uppbyggnad av ett finskt bibliotek som 
förutom böcker även erbjuder spel och film. Varje år den 6 december firas Finlands nationaldag samt 
Sverigefinnarnas dag den 24 december. Aktiviteterna på Lugnet har kunnat möjliggöras med 
statsbidraget som kommunen får genom att vara finskt förvaltningsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse beslutsuppföljning – finskt förvaltningsområde 2020-11-17 
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2020-07-06 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Socialchefen 
Akten 

Dnr VON/2020:36 
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§ 96 
Rapport, ej verkställda beslut 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Liridona Rama, socialchef informerar nämnden angående ej verkställda beslut 

Beslutsunderlag 
Rapport, ej verkställda beslut 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Dnr VON/2020:20 
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§ 97 
Anvisningar om bistånd enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionsnedsatta LSS 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta anvisningarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anvisningen är ett stöd för LSS-handläggare som utreder och bedömer behov samt ge en allmän 
beskrivning av insatser till målgruppen. Anvisningen ska vara vägledande vid bedömning av insatser, 
men det är den enskildes individuella behov och förutsättningar som påverkar beslutet. 
 
För att ha rätt till insatser ska den enskilde enligt 7 § LSS tillhöra personkrets enligt 1 § LSS, ha behov 
av den sökta insatsen i sin livsföring samt att den enskildes behov inte är tillgodosett på annat sätt. 
 
Vid bedömningen av om den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring måste jämförelser göras 
med den livsföring som anses normal för personer i samma ålder. Insatserna ska anpassas till 
mottagerens individuella behov. Insatserna ska vara varaktiga och samordnande. Insatserna ska 
förstärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. 
 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Vägledningen utgår från grundläggande principer i LSS om den 
skildes självbestämmanderätt och delaktighet. Insatser ska präglas av helhetssyn, kontinuitet samt att 
den enskildes egna insatser ska tas tillvara och den enskilde erbjuds en individuell planering genom 
bland annat en genomförandeplan. Varje beslut ska vara baserat på den enskilde individens behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anvisningar om bistånd enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 
LSS 2020-10-26 
Bilaga - Anvisningar om bistånd enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta LSS 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Avdelningschef myndighet 
Enhetschef barn- och familj 
Enhetschef vuxen 
Akten 

Dnr VON/2020:63 



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2020-12-07 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

20 (21) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 98 
Anvisningar för bistånd till personer med funktionsnedsättning enligt SoL 
4 kap. 1 & 2 §§ 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta anvisningarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anvisningen är ett stöd för handläggare som utreder och fattar beslut om insatser samt att ge en 
allmän beskrivning av insatser till målgruppen. Anvisningarna ska vara vägledande vid bedömning av 
insatser, men det är den enskildes individuella behov och förutsättningar som påverkar beslutet. 
 
Målgrupperna inom socialpsykiatri och som kan beviljas till en enskild om: 

• den enskilde har väsentliga svårigheter att utföra uppgifter som den dagliga livsföringen kräver 
• dessa svårigheter har funnits eller antas bestå under en längre tid 
• svårigheterna är en konsekvens av en psykisk diagnos eller psykiskt sjukdomstillstånd 

 
Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker den 
enskildes möjligheter till ett självständigt liv. 
 
Vid skilda uppfattningar om hur begreppet skälig levnadsnivå ska tolkning av begreppet ske utifrån 
biståndsbestämmelsens grundläggande syfte, vilket är att utgöra en yttersta garanti för medborgarnas 
livsföring i olika avseenden, se prop. 2000/01:80, s. 91. 
 
Den enskilde har rätt att ansöka om insatser av olika slag, individuella biståndsbedömningar görs 
alltid. I och med att socialtjänstlagen är en ramlag finns det ingen obegränsad rätt för den enskilde att 
välja sociala insatser. Kommunen kan erbjuda insatser som tillgodoser biståndsbehovet, den enskilde 
har ingen rätt att få insatsen utformad på annat sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anvisningar för bistånd till personer med funktionsnedsättning enligt SoL 4 kap. 1 & 
2 §§, 2020-11-25 
Bilaga Anvisningar för bistånd till personer med funktionsnedsättning enligt SoL 4 kap. 1 & 2 §§ 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Socialchefen 
Avdelningschef myndighet 
Enhetschef barn och familj 
Enhetschef vuxen   
Akten 

Dnr VON/2020:64 
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Vård- och omsorgsnämnden 

21 (21) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 99 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen övrig fråga behandlas. 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

 
 


