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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Tid och plats Måndag 4 maj 2020 kl. 17.00 – 18.45, 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) 
Rune Dahlin (SD) 
 
 

  
Tjänstemän Liridona Rama, socialchef 

Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare 
Linda Olsson, kommunsekreterare  
Anna-Lena Lindblom, enhetschef barn och familj 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning § 27-28 
Sarah Henlöv, ekonom § 27-30 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 11 maj 2020 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer 
 

§§ 27-35 
 
 

  
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  2020-05-04  

    
Paragrafnummer  §§ 27-35  

    
Datum då anslaget sätts upp  2020-05-12  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2020-05-12 – 2020-06-02  

    
Datum då anslaget tas ned  2020-06-03  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 27 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Ärende Rekommendation, Överenskommelse om hemlöshet utgår från dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 28 
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 2020-02-01 till 2020-04-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2020-02-01 till 2020-04-
30 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2020-02-01 till 2020-04-30 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2020-02-01 till 
2020-04-30 

 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning, redovisar för vård- och 
omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
 
Kia Dahlqvist                        Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2020-01-23 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2020-01-23 
 
Kia Dahlqvist                       Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2020-01-31 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:3 
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§ 30 
Ekonomisk uppföljning 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Sarah Henlöv, informerar nämnden angående aktuell ekonomisk situation. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, prognos mars inkl. Covid-19 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 

Dnr VON/2020:5 
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§ 29 
Socialchefen informerar 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Liridona Rama, informerar nämnden angående: 
 

• Status Covid-19 
• Tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
 
  

Dnr VON/2020:4 
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§ 31 
Information, ej verkställda beslut 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Liridona Rama, 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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§ 32 
Budgetuppföljning 2020-03-31  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård - och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per 2020-03-31. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen per 2020-03-31  till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg har under första kvartalet haft två stora ekonomiska utmaningar. Året inleddes med 
ett underskott, men förväntar sig att se resultat av de åtgärdsprogram som sjösattes 2019, per 
helårseffekt.  I en redan ansträngd ekonomisk situation kom så även Coronapandemin. Det har först 
och främst påverkat äldreomsorgen, men även andra verksamheter har påverkats och har fått styra om 
inriktningen med anledning av pandemin. Vård- och omsorgsnämndens resultat som helhet första 
kvartalet, gav ett underskott motsvarande - 1841 tkr. Prognosen per helår beräknas ge ett underskott 
som uppgår till - 5977 tkr. Avvikelsen är i första hand hänförlig till ökade personalkostnader.  
I 2020 års ekonomiska vårproposition föreslås det att ge anslag till kommunerna, för att ersätta 
merkostnader på grund av covid-19, vilket kan komma att förbättra det årliga resultatet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-21 
Budgetuppföljning mars 2020 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:27 
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§ 33 
Revision, granskning av LSS-verksamheterna 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06, som sitt 
svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har genomfört en granskning av LSS-verksamheterna. I samband med detta 
ställer revisionen ett antal rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden kring vilka 
åtgärder nämnden avser att vidta samt i övrigt kommentera ställda frågor. Under 
tjänsteskrivelsens rubrik Ärendet besvaras revisionens rekommendation.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 
Revisionsrapport 3/2019 
Revisionsberättelse 2020-03-23   
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Socialchef 
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:23 
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§ 34 
Internkontrollplan 2020 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta den nya internkontrollplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har antagit en gemensam modell för internkontrollarbete i kommunen 
som ska tillämpas av samtliga nämnder i samband med planering och återrapportering av 
internkontrollarbete. Den här modellen integreras i Nykvarns kommuns styrmodell och 
utgör grunden för nämndernas framtagande av sina årliga internkontrollplaner. 
Modellen innehåller kortfattat följande aktiviteter: 

• Riskanalys 
• Internkontrollplan med kontrollaktiviteter 
• Kontinuerliga informationsinsatser 
• Tillsyn/Uppföljning 

 
Förvaltningen har under 2019 och 2020 systematiskt gått igenom kommunrevisorernas 
observationer vid revisionsarbetet.  
Utifrån denna genomgång, uppföljningen av nämndernas och kommunstyrelsen 
internkontrollarbete samt de ej klara internkontrollsåtgärderna från tidigare 
internkontrollplaner, har det identifierades tre kommunövergripande områden: 

• upphandling,  
• informationssäkerhet, 
• kontinuitetshantering.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag utifrån genomförda riskanalyser, uppföljning av 
resultat av internkontrollarbete 2019, genomgång och utvärdering av 
revisionsrekommendationer samt analys av nuläget gällande kommunens hantering av 
Covid-19 pandemin. Dessa områden kommer att prioriteras i Nykvarns kommuns 
internkontrollarbete inför planeringsåret och omhändertas med hjälp av elva 
kommungemensamma risker som kommer att ingå i samtliga nämnders 
internkontrollplaner för 2020 enligt beslut i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-24 
Internkontrollplan   
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 

Dnr VON/2020:28 
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§ 35 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 
 


