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Tid och plats Måndag 8 juni 2020 kl. 17.00 – 19.30, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

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

  
Ersättare Bengt Johansson (M) 

Caroline Wenner (S) 
Lars-Åke Brattlund (NP) 
 
 
 

  
Tjänstemän Liridona Rama, socialchef 

Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare 
Kia Dahlqvist,  avdelningschef  
Maud Karlsson, ekonom, § 36-39 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska,  § 36-38 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 15 juni 2020 kl. 15.30, vårdbyggnaden 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 36 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Extra ärende Kommunicering från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i samband med granskning av 
våld i nära relation, Dnr 3.5.1-44835/2019.  

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 37 
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 2020-05-01 till 2020-05-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2020-05-01 till 2020-05-
31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2020-05-01 till 2020-05-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2020-05-01 till 
2020-05-31 

 
Kia Dahlqvist, avdelningschef, redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda 
delegationsbeslut: 
 
Michael Ahlefelt                   Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2020-05-29 
 
Kristina Siefker                     Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2020-05-22 
 
Kristina Siefker                     Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2020-05-27 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:3 
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§ 38 
Medicinskt ansvarig 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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§ 39 
Ekonomisk uppföljning 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  
2. Verksamheterna ska nå en budget i balans. 

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

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2020, vård och omsorg, prognos inkl. och exkl. Covid-19. 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Yrkande 
Ordförande Peter Ohlsson (M) förslår att anta kontorets förslag till beslut, med tillägg att 
verksamheterna ska nå en budget i balans. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
 
  

Dnr VON/2020:5 
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§ 40 
Socialchefen informerar 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
2. Ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att kolla närmare på hanteringen av sopor i 

samband med skyddsutrustning. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Liridona Rama, informerar nämnden angående: 
 

• Information om Covid-19 
• Smittspridning och skyddsutrustning 
• Provtagning av antikroppstester 
• Inspektionen för vård och omsorg planerar att göra tillsyn på stödboendet 

Slussen 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att ge kontoret i uppdrag att kolla närmare på 
hanteringen av sopor i samband med skyddsutrustning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till 
beslut med tillägg att ge kontoret i uppdrag att kolla närmare på hanteringen av sopor i 
samband med skyddsutrustning. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:4 
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§ 41 
Revidering av anvisningar för handläggning av förmedlingsmedel  

 

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

1. Upphäva riktlinjer beslutade 2010-11-05 för handläggning av Egna medel. 
2. Anta och besluta att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta anvisningar i verkställigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Myndigheten vuxen har uppdaterat anvisningar för handläggning av Förmedlingsmedel 
(egen medel). Tidigare riktlinjer är antagna av nämnden 2010-11-05. 
 
Anvisningen är ett stöd för biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om insatser samt ger 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-25  
Anvisningar handläggning av förmedlingsmedel 

Vård-och omsorgskontorets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Upphäva riktlinjer beslutade 2010-11-05 för handläggning av Egna medel. 
2. Besluta att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta anvisningar i verkställigheten. 

Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår besluta enligt kontorets förslag med tillägget anta i 
beslutsformulering punkt 2. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag med tillägg till beslutsformuleringen i 
punkt 2. 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Enhetschef vuxen 
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:31 
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§ 42 
Revidering av anvisningar för handläggning av bistånd till äldre och 
personer med funktionsnedsättning 

 

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

1.  Punkten återremitteras för att ytterligare återkomma med förslag gällande schablontiderna. 
2. Anta och beslut att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta anvisningar för verkställigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Myndighet vuxen har uppdaterat anvisningar för handläggning av bistånd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning enligt 4 kap. 1 och 1 §§ socialtjänstlagen. Tidigare anvisningar är antagna av 
nämnden 2014-05-05. 
 
Anvisningarna är ett stöd och ska vara vägledande för biståndshandläggare som utreder och fattar 
beslut om insatser utifrån socialtjänstlagen. Det är den enskildes individuella behov och 
förutsättningar som är grunden vid bedömning och beslut om insats. 
 
Vilka insatser som behövs för att den enskilda ska uppnå skälig levnadsnivå bedöms utifrån den tid 
och de förhållanden som just då råder, men också utifrån den enskildes egen situation och behov. Att 
uppnå skälig levnadsnivå kan innebära olika saker för olika individer vid olika tidpunkter och 
förhållanden. Vid bedömningen av vad som är i det enskilda fallet ska ses som skäligt kan 
handläggaren vid tveksamhet söka stöd i rättspraxis, dessa riktlinjer samt vid gemensamma 
ärendedragningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-25  
Anvisningar handläggning av bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Upphäva anvisningar beslutade 2014-05-05 för bistånd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning över 65 år enligt SoL 4 kap 1 och 2 §§. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta anvisningar 
för verkställigheten. 

Yrkande 1  
Bertil Svenson (NP) föreslår att punk 1 återremitteras för att ytterligare återkomma med förslag 
gällande schablontiderna. 
Matilda Drol (S) ansluter sig till Bertil Svensons (NP) yrkande om återremittering. 

Yrkande 2 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår besluta enligt kontorets förslag med tillägget anta i 
beslutsformulering 2. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 

Dnr VON/2020:32 
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Ordförande ställer frågan till vård- och omsorgsnämnden om punkt 1 ska återremitteras. 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att punkt 1 återremitteras. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer frågan om vård- och omsorgsnämnden kan besluta att anta kontorets förslag med 
tillägg i punkt 2. 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden antar kontorets förslag med tillägg i punkt 2.  
 
Ajournering kl. 18.18-18.21 och kl. 19.00-19.10. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Enhetschef vuxen 
Akten 
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§ 43 
Revidering av vård- och omsorgsplan 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen anta den reviderade Vård- 
och omsorgsplanen för Nykvarns kommun 2020 och överlämna den till kommunfullmäktige 
enligt bilagt förslag med de redaktionella förändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av vård- och omsorgsplan som antogs av kommunfullmäktige den 27 september 
2007, reviderad år 2013.  
Flera förändringar är gjorda med anledning av förändrade förhållanden och tidens gång. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 2020-05-20 
Förslag reviderad vård- och omsorgsplan 2020 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen anta den reviderade Vård- 
och omsorgsplanen för Nykvarns kommun 2020 och överlämna den till kommunfullmäktige 
enligt bilagt förslag 

Yrkanden 
Vård- och omsorgsnämnden yrkar på följande ändringar i vård- och omsorgsplanen: 
Under rubriken inledning ska det fjärde stycket bort. I samma rubrik ska politikernas namn i 
slutet av sidan tas bort. 
Under rubriken Äldreomsorgen föreslår vård- och omsorgsnämnden lägga till följande 
mening ”Antalet äldre i åldersgruppen 80 år och äldre beräknas öka kraftigt i kommunen.” 
Rubriken Individ- och familjeomsorgen föreslår vård- och omsorgsnämnden i sista stycket, 
första meningen lägga till familjebehandling och öppenvård. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt vård- och omsorgsnämndens 
förslag på tillägg till redaktionella förändringar. 
Ordförande finner att vård-och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag med vård- 
och omsorgsnämndens förslag till redaktionella förändringar. 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Myndighetschefer 
Akten 

Dnr VON/2020:33 
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§ 44 
Redovisning av placeringsbeslut till sociala utskottet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att verksamheten under en period av 6 månader ska redovisa 
nya externa placeringsbeslut samt interna placeringsbeslut gällande barn och familj för det sociala 
utskottet. 

Sammanfattning av ärende 
Som ett led i den ekonomiska uppföljningen önskar nämnden att nya placeringsbeslut redovisas för 
det sociala utskottet under de kommande 6 månaderna.  
 
Detta ska gälla för de placeringsbeslut som leder till nya utmaningar som är externa placeringar samt 
interna placeringar inom barn och familj. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-25  
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Enhetschef barn och familj 
Akten 
 
 

Dnr VON/2020:14 
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§ 45 

Kommunicering från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i samband 
med granskning av våld i nära relation, Dnr 3.5.1-44835/2019. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av underlaget och har inga ytterligare synpunkter 
och lämnar det såsom sitt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärende 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en granskning av handläggning 
gällande våldsutsatta vuxna 18-w samt barn som har eller misstänks ha bevittnat våld.  
IVO kommunicerar granskningsunderlaget till beslut, för att ge nämnden möjlighet att lämna 
ytterligare synpunkter. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till IVO senast den 14 juli. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-08 
IVO:s kommunicering 2020-05-25, Dnr 3.5.1-44835/2019  
Tjänsteskrivelse 2020-02-11, (VON 2019/62) 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Inspektionen för vård och omsorg 
Myndighetschefer 
Akten 
  

Dnr VON/2019:62 
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§ 46 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 

Dnr VON/2020:14 
 


