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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Tid och plats Måndag 28 september 2020 kl. 15.00 – 17.20, konferensrum Konferensen, 
vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

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

  
  
Ersättare Lars-Åke Brattlund (NP) 

Bengt Johansson (M) 
Caroline Wenner (S) 
 

  
Tjänstemän Liridona Rama, socialchef 

Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, § 57 
Kia Dahlqvist, tf. avdelningschef, § 58, 63 
Malin Blomkvist, tf. enhetschef vuxen, § 63 
Maud Karlsson, ekonom, § 64-67 
 
 

  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 5 oktober 2020, kl. 14.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer 
 

§§ 56-67 
 
 

  
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  2020-09-28  

    
Paragrafnummer  §§ 56-67  

    
Datum då anslaget sätts upp  2020-10-06  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2020-10-06 – 2020-09-26  

    
Datum då anslaget tas ned  2020-10-27  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 56 
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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§ 57 
Medicinskt ansvarit sjuksköterska informerar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Barbro Gripenstam informerar nämnden angående: 
 

• Statistikavvikelser och rapporter 
• Senior alert 
• Nattfastemätning 

 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 58 
Anmälan av 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 2020-06-01 till 2020-06-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2020-06-01 till 2020-06-
30 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2020-06-30 till 2020-06-30 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2020-06-01 till 
2020-06-30 

 
Kia Dahlqvist, tf. avdelningschef redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda 
delegationsbeslut: 
 
Beslutsfattare Ärenderubrik Beslut 
Randa Naem                    Ekonomiskt bistånd                                  2020-06-17 
   
Kristina Siefker                      Ekonomiskt bistånd 2020-06-02 
   
Randa Naem                      Ekonomiskt bistånd                                  2020-06-22 
 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

 

 

Dnr VON/2020:3 
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§ 59 
Anmälningsärenden 

 

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

Anmälningsärenden 
1. KS 2020-09-15 § 105 Sammanträdesplan 2021 
2. KS 2020-09-15 § 107 Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet 

som bedrivs av privata utförare 
3. Tjänstemannaremiss om Överenskommelse om samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård 

för ban och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
4. Tjänstemannaremiss gällande revidering av överenskommelse Samverkan vid uppsökande 

verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård 
5. Ansökan om tillfällig förändring i gällande serveringstillstånd 1 november 2020-30 – april 

2021 
6. Under perioden 2020-08-01 – 2020-08-31 har två ordförandebeslut gjorts inom barn och 

familj 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:51 
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§ 60 
Socialchefen informerar 

 

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

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

• Tre tillsyner från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
• Serveringstillstånd som beviljats 
• Anvisning av nyanlända till kommuner för budgetåret 2020, från Migrationsverket. 
• IT-system för utskrivning som börjar gälla 2021 
• Rekrytering ny myndighetschef 

 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

 

Dnr VON/2020:4 
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§ 61 
Information om Covid-19 

 

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

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

• Upphävande av SÄBO och ser över rutinerna 
• Kostnader för Covid-19  
• Förlikning med företaget Kuntze för beställning av skyddsutrustning 

 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:52 
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§ 62 
Rapportering Lex Sarah 

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

Sammanfattning av ärendet 
Liridona Rama, socialchef rapporterar om att ärendet har behandlats vid nämnden vid tidigare tillfälle, 
och rapporterar att en åtgärdsplan har gjorts. 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 63 
Information, ej verkställa beslut 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tf. avdelningschef Kia Dahlqvist, 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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§ 64 
Ekonomisk uppföljning 

 

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

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

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2020, vård- och omsorg, uppföljning och prognos augusti 2020 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 

Dnr VON/2020:5 
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§ 65 
Delårsrapport 2020-08-31 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2020-08-31. 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen per 2020-08-31 till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens tillväxt har varit kännbar och påverkat vård- och omsorgsnämndens samtliga 
verksamheter, med volymökningar som följd. Nämnden inleder år 2020 med ett underskott, men 
förväntar sig att tidigare åtgärdsprogram som sjösatts, ska ge resultat per helårseffekt 2020. Ytterligare 
en omorganisation har genomförts, i syfte att ge en mer renodlad organisation.  
 
Coronapandemin ledde till omfattande konsekvenser ur flera aspekter, för brukare, verksamhet och 
personal. Kontinuitetsplan upprättades bland annat för att säkra personalförsörjningen inom 
äldrevården, som innehöll att samordna och fördela personal mellan olika verksamheter. 
Pandemin har för samtliga verksamheter, inneburit mer digitala lösningar på möten.  
  
Vård och omsorgskontorets nettokostnader per augusti månad är 119387 tkr. Det ger för perioden en 
avvikelse mot budget med -1536 tkr. 
 
Med anledning av den rådande situationen gällande Covid-19-pandemin, är den ekonomiska 
prognosen osäker. Nämnden har med anledning av den extraordinära situationen haft merkostnader 
om 4,7 mkr per augusti och prognostiserar att det kommer bli ytterligare ca 3,mkr om samma 
smittskyddsrestriktioner behöver tillämpas året ut. Nämnden har ansökt om kostnadsersättning hos 
Socialstyrelsen. 
 
Prognosen för nämndens samtliga verksamheter per helår är -3257 tkr, vilket talar för att 
åtgärdsprogrammen har slagit mycket väl ut. Om statlig ersättning utgår för de extraordinära 
kostnaderna med 45% med anledning av årets pandemi, prognostiseras nämndens utfall per helår -
 2033 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2020-08-31 
Delårsrapport 2020 
Sammanfattning av Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2020 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 

Dnr VON/2020:50 
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§ 66 
Revidering av regler och rutiner för hantering av privata medel inom vård- 
och omsorg 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta regler oh rutiner för hantering avprivata medel. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av regler och rutiner för privata medel inom vård- och omsorg reviderades senast 2013-05-
06. Med anledning av att det gått en tid sedan revideringen gjordes görs nu en revidering. I samband 
med revideringen görs delar av rutinen om för att anpassa verksamheterna samt tydliggöra 
kommunens hantering och åtaganden mot den enskilde brukaren. 
 
Det nya förslaget till regler och rutiner har skickats till verksamheterna Maskinförarvägen 48 samt 
Trädgårdsvägen 28 för synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av regler och rutiner för hantering av privata medel inom vård och 
omsorg, 2020-06-30 
Bilaga förslag Regler och rutiner för hantering av privata medel inom vård och omsorg, 2020-06-22 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Avdelningschef LSS 
Enhetschef LSS 
Akten 

Dnr VON/2020:49 
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§ 67 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen övrig fråga behandlas. 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Akten 
 


