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§ 68 
Val av justerare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att utse Matilda Drol (S) som justerare. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 69 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen med tillägg att anmälningsärendet anmäls som nummer 
fyra till dagordningen, samt ärende från Bertil Svenson (NP). 

Tillägg till dagordningen 
Ärendet anmälningsärenden läggs till som punkt nummer fyra på dagordningen. 
Ärende från Bertil Svenson (NP) om att kommunen ska återuppta tidigare bistånd med att 
hjälpa handla till behövande äldre under pågående pandemi läggs till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 70 
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 

 
Kia Dahlqvist, tf. avdelningschef redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda 
delegationsbeslut: 
Beslutsfattare Ärenderubrik Beslut 
Randa Naem                    Ekonomiskt bistånd                                  2020-07-22 
   
Kaisa Kerttu                      Ekonomiskt bistånd 2020-07-28 
   
Kaisa Kerttu                      Ekonomiskt bistånd                                  2020-07-24 
 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:3 
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§ 71 
Anmälningsärenden 

 

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

Anmälningsärenden 
1. KS 2020-10-20 § 132 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 
2. KS 2020-10-20 § 136 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 Kommunstyrelsen 
3. KS 2020-10-20 § 137 Delårsrapprot per den 31 augusti 2020 Nykvarns kommun 
4. KS 2020-10-20 § 139 Mål och budgetramar för 2021 med ekonomisk flerårsplan 

2022-2023 
5. KS 2020-10-20 § 143 Rekommendation, Överenskommelse ungdomsmottagningar 

(S/20/0009) 
6. KF 2020-10-01 § 73 Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som bedrivs av privata utförare 
7. KF 2020-10-01 § Sammanträdesplan 2021 
8. Ordförande beslut om omedelbart omhändertagande LVM 
9. Tjänstemannaremiss synpunkter på ESF+ regional handlingsplan 
10. KF 2020-06-17 § 49 Motion, Att anställa en fältassistent i kommunen 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:51 
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§ 72 
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 september 2020 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:5 
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§ 73 
Taxor och avgifter 2021 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt budgetanvisningen för 2021 förutsätts att justering av taxor och avgifter ska ske. 
Kommunfullmäktige har beslutat att framtida justeringar av avgifter i möjligaste mån bör göras 
genom indexuppräkning. För Vård- och omsorg sker justeringen efter prisbasbeloppet för 2021 som 
fastställts av Regeringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-22 
Bilaga - Taxor och avgifter inom Vård- och omsorgsnämnden 2021 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten 

Dnr VON/2020:55 



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2020-11-02 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

10 (21) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 74 
Socialchefen informerar 

 

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

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

• Tillsyn avseende våld i nära relation från IVO 
• Kommunicering av beslutsunderlag från IVO gällande tillsynsinsats med anledning av den 

pågående smittspridningen av covid-19 i Sverige inom HS 
• JO-anmälan om att de begär journalanteckningar för en specifik placering och beslut 
• Workshop den 7 december för att jobba med mål- och ekonomistyrning  

 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:4 
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§ 75 
Information om covid-19 

 

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

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

• Ingen rapporterad smitta i verksamheterna 
• Nya lokala restriktioner, på kontorsnivå kommer tjänstemännen att börja jobba veckovis 
• Tillräckligt med skyddsutrustning finns för att klara sig ute i verksamheterna 
• Erbjuda personal inom äldreomsorg och LSS influensavaccin   

 ___________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 

Dnr VON/2020:52 
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§ 76 
Återuppta tidigare bistånd med att handla till behövande äldre 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att kommunen återupptar tidigare biståndet med hjälp att handla 
till behövande äldre under pågående pandemi. 

Sammanfattning av ärendet 
Bertil Svensson (NP) inkommer med en fråga till nämnden den 2 november 2020. Ärendet handlar 
om att hjälpa behövande äldre att handla under pågående pandemi. Det finns personal som är villig 
att hjälpa till och seniororganisationerna är villiga att hjälpa till med att transportera ut varorna till de 
äldre om det behövs. 

Förslag till beslut 
Kjell Lindberg (SD), Matilda Drol (S) och Peter Ohlsson (M) ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Bertil Svensson (NP) 2020-11-02 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Socialchefen 
Akten 

 

 

Dnr VON/2020:59 
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§ 77 
Handlingsplan suicidprevention 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till handlingsprogram för 
suicidprevention. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka pågår en omfattande nationell satsning för att öka den psykiska hälsan 
och minska antal självmord/suicid. Självmord sker i alla samhällsgrupper, oavsett ålder och 
kön. Förvaltingen har arbetat fram ett förslag till handlingsprogram för suicidprevention, 
inom ramen för överenskommelsen om insatser inom området psykisk ohälsa för 2020. 
Handlingsplanen lyfter fram problemet med självmord och syftar till, att genom aktivt 
förebyggande arbete uppmärksamma problematiken och ge ökad kunskap och därmed 
minska antalet suicid och suicidförsök i Nykvarns kommun samt förbättra stödet till de som 
möter suicidnära personer och deras anhöriga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-12 
Handlingsplan suicidprevention 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgskontorets samtliga avdelningar 
Akten 

Dnr VON/2020:54 



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2020-11-02 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

14 (21) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 
Konkurrensutsättning hemtjänst 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård-och omsorgsnämnden beslutar att inte konkurrensutsätta hemtjänstverksamheten. Nämnden har 
inte fått aktörer att intressera sig för verksamheten samt att det handlar om en liten volym av 
hemtjänsttagare. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska kommunens nämnder anta en plan för konkurrensutsättning. Det ska framgå i planen 
vilka verksamheter som omfattas av nämndens ansvar, vilka verksamheter som anses var möjliga att 
konkurrensutsätta och om det bör ske. 
 
I 2020-års konkurrensplan gav vård- och omsorgsnämnden kontoret i uppdrag att analysera och 
bedöma lämpligt upplägg för konkurrensutsättningen enligt Lagen om offentlig upphandling, LoU. 
Syftet med konkurrensplanen är att effektivisera och förbättra kvaliteten i servicen gentemot 
medborgaren samt öka medborgarnas valmöjligheter och inflytande. Konkurrensprövningen avser 
kommunens hemtjänstverksamhet. 
 
Baserat på bland annat internutredningen genomförd under 2019 samt utredningen från juni i år görs 
bedömningen att konkurrensutsättning av hemtjänsten inte lämpar sig att konkurrensutsättas just nu. 
Det framgår i utredningen att Nykvarn är en liten kommun och just nu lämpar det sig inte att 
konkurrensutsätta verksamheten. Däremot förväntas befolkningen i kommunen att öka inom de 
närmaste 10-15 åren så frågan om konkurrensutsättning bör prövas om några år igen. 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Vård-och omsorgsnämnden beslutar att inte konkurrensutsätta hemtjänstverksamheten. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår tillägg till beslutet att nämnden inte fått aktörer som visat sig 
intresserad av verksamheten samt att det handlar om en liten volym av hemtjänsttagare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt vård- och omsorgsnämndens 
förslag till beslut med tillägg att nämnden inte fått aktörer som visat sig intresserad av verksamheten 
samt att det handlar om en liten volym av hemtjänsttagare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26 
Utredning Konkurrensutsättning hemtjänst, 2020-06-29 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 

Dnr VON/2019:53 
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§ 79 
Konkurrensutsättning bostad med särskild service 9:9 LSS 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnen beslutar att inte konkurrensutsätta verksamheten, men att utreda mer 
under året.   

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska kommunens nämnder anta en plan för konkurrensutsättning. Det ska framgå i planen 
vilka verksamheter som omfattas av nämndens ansvar, vilka verksamheter som anses var möjliga att 
konkurrensutsätta och om det bör ske. 
 
I 2020-års konkurrensplan gav vård- och omsorgsnämnden kontoret i uppdrag att analysera och 
bedöma lämpligt upplägg för konkurrensutsättningen enligt Lagen om offentlig upphandling, LoU. 
Syftet med konkurrensplanen är att effektivisera och förbättra kvaliteten i servicen gentemot 
medborgaren samt öka medborgarnas valmöjligheter och inflytande. Konkurrensprövningen avser 
kommunens gruppbostäder med insatser enligt LSS. 
 
Baserat på bland annat internutredningen genomförd under 2019 samt utredningen genomförd 29 
juni 2020 görs bedömningen att konkurrensutsättning av LSS gruppbostäder lämpar sig att 
konkurrensutsättas. Det framgår i utredningen att om en konkurrensutsättning av verksamheten ska 
ske, bör en djupare analys av marknaden genomföras. 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut’ 
Vård- och omsorgskontoret föreslår att om en konkurrensutsättning av bostad med särskild service 
9:9 LSS ska ske, bör en djupare analys av marknaden genomföras. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att inte konkurrensutsätta verksamheten, men beslutar att utreda 
mer under året. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte konkurrensutsätta verksamheten, 
men att utreda mer under året.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26 
Utredning Konkurrensutsättning bostad med särskild service 9:9 LSS, 2020-06-29 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchefen 
Akten 

Dnr VON/2019:53 
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§ 80 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2021 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastslå sammanträdestider och datum för år 2021, 

enligt beslutsunderalg sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2021. 
2. Nämndens sammanträde börjar kl. 16.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgskontoret föreslår sammanträdestider och datum för vård- och omsorgsnämnden, 
samt nämndens sociala utskott för år 2021. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår med tillägg att nämndens sammanträde börjar kl. 16.00. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag med tillägget att 
nämnden sammanträde börjar kl. 16.00. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2021 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Chefer inom vård- och omsorgskontoret 
Akten 

Dnr VON/2020:53 
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§ 81 
Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden gällande 
barn och unga inom individ- och familjeomsorgen 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
 
Bakgrund  
Vård- och omsorgsnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 
eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd av nämnden 
(11 kap. 1 § SoL). Efter utredning kan barn, unga och familjer vid behov erbjudas insatser (4 kap. 1 § 
SoL).  
 
När det gäller barn måste socialtjänsten i varje enskilt fall bedöma vilket stöd eller skydd enligt SoL 
som han eller hon kan tänkas behöva utifrån barnets bästa som anges i 1 kap. 2 § SoL.  
 
Vård- och omsorgsnämndens olika insatser för barn bygger på frivillig medverkan och samtycke, och 
ska utformas i samråd med barnet och hans eller hennes vårdnadshavare (jfr 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § 
SoL).  
 
Vård- och omsorgsnämnden har dock möjlighet att under vissa förhållanden ge barn det stöd och 
skydd de behöver även om vårdnadshavaren eller barnet, när han eller hon fyllt 15 år, inte samtycker 
till nödvändiga insatser. Detta regleras i LVU. 
 
Syfte  
Anvisningen är ett stöd för socialsekreterare som utreder och fattar beslut om insatser 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. 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslårs besluta att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta anvisningar 
för ovanstående i verkställigheten. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att ändra till att anta anvisningarna. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta avisningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-20-26 
Bilaga – förslag anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden gällande barn och unga 
inom individ- och familjeomsorgen i Nykvarns kommun 
 

Dnr VON/2020:57 
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 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Avdelningschef myndighet 
Enhetschef barn- och familj 
Akten 
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§ 82 
Anvisningar för handläggning av våld i nära relation 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
 
Bakgrund  
Vård- och omsorgsnämnden har ett ansvar att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp enligt 5 kap. 11§ SoL. 
 
Vård- och omsorgsnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Vård- 
och omsorgsnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 
av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som 
barnet behöver. Det innebär att vård- och omsorgsnämnden ska arbeta aktivt med att upptäcka 
förekomst av våld samt att informera om vilket stöd som finns i kommunen. 
 
Våld förekommer i alla åldrar, grupper och samhällsklasser. Utöver grundproblematiken kring våld i 
nära relation finns andra och ibland begränsade förutsättningar och omständigheter för vissa grupper 
av våldsutsatta som vi måste ta hänsyn till och ha kunskap om. De grupper som ses som särskilt 
sårbara är våldsutsatta kvinnor i missbruk, våldsutsatta HBTQ-personer, personer som utsätts för 
hedersrelaterat våld, våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund, våldsutsatta äldre kvinnor och 
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.  
 
 Syfte 
Anvisningen är ett stöd för socialsekreterare som utreder och fattar beslut om insatser 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. 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslårs besluta att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta anvisningar 
för ovanstående i verkställigheten. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att ändra till att anta anvisningarna. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta avisningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26 
Bilaga – förslag anvisning för handläggning av våld i nära relation i Nykvarns kommun 
 
 
 

Dnr VON/2020:56 



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2020-11-02 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

20 (21) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Avdelningschef myndighet 
Enhetschef myndighet vuxen 
Akten 
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§ 83 
Övrigt 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen övrig fråga behandlas. 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 
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