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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Tid och plats Måndag 2 december 2019 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  

 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Bengt Johanson (M) 

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

  
Tjänstemän Veronica Östlin, vård- och omsorgschef  

Liridona Rama, myndighetschef 
Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist § 73 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning § 71 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 72-73 
Sarah Henlöv, ekonom § 75 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 9 december 2019 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 70-79 
  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Harri Luukko 
 
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  2019-12-02  

    
Paragrafnummer  §§ 70-79  

    
Datum då anslaget sätts upp  2019-12-10  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2019-12-10 – 2019-12-31  

    
Datum då anslaget tas ned  2020-01-01  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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Innehållsförteckning 
 

Ärende       Sida 

 
§ 70 Fastställande av dagordning ................................................................................................ 4 

§ 71 Anmälan om delegationsbeslut ............................................................................................. 5 

§ 72 Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar ...................................................................... 6 

§ 73 Brukarundersökning inom bostad med särskild service enligt LSS ....................................... 7 

§ 74 Vård- och omsorgschefen informerar ................................................................................... 8 

§ 75 Ekonomisk uppföljning.......................................................................................................... 9 

§ 76 Begäran om uppgifter gällande kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och 
stödboende barn och unga 16-20 år (Dnr 8.5-36441/2019-1) ......................................................10 

§ 77 Verksamhetsplan med detaljbudget år 2020 ........................................................................11 

§ 78 Åtgärdsplan för budget i balans ...........................................................................................12 

§ 79 Övrigt ..................................................................................................................................13 

  



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2019-12-02 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

4 (13) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 70 
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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§ 71 
Anmälan om delegationsbeslut 
Dnr VON/2019:3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 

 
• Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om introduktionsersättning (LIF), 

Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2019-10-29 till 2019-11-29 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2019-10-29 till 2019-11-29 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2019-10-29 till 2019-11-29 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2019-10-29 till 
2019-11-29 

 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning, redovisar för vård- och 
omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
 
Bisirat Kassa                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                  2019-09-30 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                  2019-10-02 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 72 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
Dnr VON/2019:51 

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

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

 
• Mätning gällande nattfasta 
• Mätning gällande vårdhygien 
• Mätning gällande ofrivillig viktminskning 
• Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen 
• Incidenten på Lugnet 2019-10-26 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 73 
Brukarundersökning inom bostad med särskild service enligt LSS 
Dnr VON/2019:52 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utredare/jurist Linda Olsson och Medicinskt ansvarig sjuksköterska Barbro Gripenstam 
informerar nämnden angående genomförd kvalitetsuppföljning inom bostad med särskild 
service enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsuppföljning 2019-11-22 
Granskningsbilagor 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 74 
Vård- och omsorgschefen informerar 
Dnr VON/2019:4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgschef Veronica Östlin informerar nämnden angående: 

 
• Inga klagomål hos patientnämnden 
• Samråd med Polisen 
• Statistik gällande brott i Nykvarn under år 2019 
• Nya verksamhetslokaler för NYBO 
• Statistik från Räddningstjänsten 
• Ny förbundsdirektör för Räddningstjänsten 
• Kommande riktlinjer för SUMA-projektet 
• Avyttring av Prästgården 
• Ny socialchef, Liridona Rama 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 75 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2019:5 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Sarah Henlöv, informerar nämnden angående aktuell ekonomisk situation samt 
nyckeltal för perioden juli till och med oktober. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2019- Vård och omsorg, månad 10 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 76 
Begäran om uppgifter gällande kontroll av tillstånd för 
konsulentverksamhet och stödboende barn och unga 16-20 år               
(Dnr 8.5-36441/2019-1) 
Dnr VON/2019:54 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta yttrande daterad 2019-11-13 som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg genomför en granskning gällande socialnämnders 
kontroller av om tillståndskontroller sker i samband med placering av barn och unga 16-20 
år. De frågor som inspektionen för vård och omsorg begär svar kring, besvaras i 
beslutsunderlag Yttrande 2019-11-13. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-21 
Yttrande 2019-11-13 
IVO, begäran Dnr 8.5-36441/2019-1 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Inspektionen för vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
 
  



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2019-12-02 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

11 (13) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77 
Verksamhetsplan med detaljbudget år 2020 
Dnr VON/2019:53 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att; 
 

1. Godkänna detaljbudget för år 2020 

2. Fastställa verksamhetsplan för år 2020, inklusive effektmål, internkontrollplan samt plan för 
revidering av styrdokument 

3. Fastställa konkurrensplan, lokalplan, plan för uppföljning av privata utförare, 
upphandlingsplan samt digitaliseringsplan för år 2020 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Matilda Drol (S) reserverar sig skriftligt mot godkännandet av detaljbudgeten för år 2020, 
till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden förslås att godkänna detaljbudget för år 2020. Detaljbudgeten 
baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. Vidare 
föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att fastställa verksamhetplan för år 2020, 
innehållande effektmål, internkontrollplan samt plan för revidering av styrdokument. 
Ytterligare föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att fastställa för år 2020 
konkurrensplan, lokalplan, plan för uppföljning av privata utförare, upphandlingsplan samt 
digitaliseringsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 
Detaljbudget år 2020 
Verksamhetsplan 2020 (inkl effektmål, internkontrollplan och plan för revidering av styrdokument). 
Konkurrensplan 2020 
Lokalplan 2020 
Plan för uppföljning av privata utförare 2020 
Upphandlingsplan 2020 
Digitaliseringsplan 2020 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 78 
Åtgärdsplan för budget i balans 
Dnr VON/2019:55 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med innehållet i 
beslutsunderlag tjänsteskrivelse 2019-11-26. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har vid två tillfällen beslutat om åtgärdsplan för budget i 
balans, till ett värde av 18 mkr. Vid analys av effekten framkommer att besparingen som 
uppnåtts är ca 12 mkr. Bedömningen görs att de beslutade åtgärderna inte fullt ut kommer 
att leda till önskad effekt om budget i balans. Med anledning av detta föreslås vård och 
omsorgsnämnden besluta om en ny åtgärdsplan som förväntas att leda till målet en 
ekonomi balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-26 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
  



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2019-12-02 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

13 (13) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 
 


