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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Tid och plats Måndag 9 april 2018 kl. 17.00 – 19.00, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter  

Bertil Svenson (np), ordförande   
Claudia Medina de Palmér (m) 
Matilda Drol (s) 
Eva Johansson (s) 
 

  
Ersättare Jan Linderhielm (np), ersätter Peter Ohlsson (m) som ledamot §§ 17-21 

Jonas Tygesén (m), ersätter Peter Ohlsson (m) som ledamot §§ 22-25 
 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Inga Kammelid (L) 

Jan Linderhielm (np) §§ 22-25 
Ingrid Lindskog (s) 
 
 
 

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Jim Zetterberg, enhetschef §§ 17-18 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjukksköterska §§ 17-22 
 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (s) 
  
Tid och plats för justering Fredag 13 april 2018 kl. 11.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 17-25 
  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Harri Luukko 
 
Ordförande 

 

 Bertil Svenson (np) 
 
Justerare 

 

 Matilda Drol (s) 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2018-04-09  

    
Paragrafnummer  §§ 17-25  

    
Datum då anslaget sätts upp  2018-04-13  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2018-04-13 – 2018-05-04  

    
Datum då anslaget tas ned  2018-05-05  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 17 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Inget tillägg görs till dagordningen. 

Övriga frågor 
Bertil Svenson (np) anmäler övrig fråga Lokalförsörjningsstrategi till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 18 
Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr VON/2018:4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 

 
• Beslut inom IFO enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om 

introduktionsersättning (LIF), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga 
(LVU) enligt delegationslista för period 2018-02-01 till 2018-02-28 

• Beslut inom ÄO enligt SoL enligt delegationslista för period 2018-02-01 till 
2018-02-28 

• Beslut inom ÄO och VFF enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2018-02-01 till 2018-02-28 

• Beslut inom VFF enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) enligt delegationslista för period 2018-02-01 till 2018-02-28 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2018-02-01 till 
2018-02-28 

 
Redovisning av valda delegationsbeslut: 
 

Stephanie Olsson Ärenderubrik   Beslut 
  Ekonomiskt bistånd  2018-02-14 
 
Ing Mari Lundberg Ärenderubrik   Beslut 
  Ekonomiskt bistånd  2018-02-22 

   
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 19 
Vård- och omsorgschefen informerar 
Dnr VON/2018:5 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgschef Mahria Persson Lövkvist, informerar nämnden angående: 
 

• Rekryteringläge gällande personal 
• Traineeprogram för socionomer 
• Teknikutveckling inom äldreomsorg 
• Lagen om samverkan vid utskrivning 
• Regeringens direktiv till Försäkringskassan gällande personlig assistans 
• Familjebehandling i egen regi 
• Nykvarns hemtjänst på andra plats i riket i öppna jämförelser 

 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 20 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2018:3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgschef Mahria Persson Lövkvist, informerar nämnden angående aktuell 
ekonomisk situation. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 21 
Egenkontroll, hantering av privata medel 
Dnr VON/2018:49 

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

Sammanfattning av ärendet 
Resultatet av genomförda egenkontroller avseende hantering av privata medel redovisas för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Egenkontroll, Lugnets äldreboende 
Egenkontroll, Trädgårdsvägen 28 
Egenkontroll, Maskinförarevägen 50 
Egenkontroll, Maskinförarevägen 48  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Enhetschef ÄO 
Enhetschef VFF 
Akten 
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§ 22 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Dnr VON/2018:36 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2017, samt notera till protokollet att 
nämnden tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för år 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska en vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete och 
sammanställa detta i en patientsäkerhetsberättelse. I ärendet redovisas 
patientsäkerhetsberättelse för år 2017. Vidare redovisas avvikelser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för första kvartalet år 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-03-07 
Patientsäkerhetsberättelse 2017   
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Akten 
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§ 23 
Revision- Granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten 
Dnr VON/2018:47 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att: 

1. Godkänna informationen gällande genomförd granskning. 
2. Anta tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26 som sitt svar gällande de frågor som revisionen har 

ställt. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har genomfört en granskning av biståndsbedömningen avseende hemtjänsten under år 2017. 
Sammantaget visar granskningen att verksamheten i huvudsak fungerar tillfredsställande. Revisionen 
önskar att erhålla nämndens svar på granskningen. Under tjänsteskrivelsens rubrik Ärendet lämnas 
svar gällande de ställda frågorna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-03-26 
EY, revisionsrapport 2018:2 
Revisionsskrivelse 2018-03-15  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgschef 
Myndighetschef 
Akten  
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§ 24 
Konsekvensbeskrivning budgetram 2019 
Dnr VON/2018:48 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att: 

1. Anta konsekvensbeskrivning daterad 2018-03-26 som sin egen, samt överlämnar den till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

2. Uppdra åt vård och omsorg att bereda ett ärende för att äska tilläggsanslag för 
verksamhetsåren 2018 och 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg har upprättat en konsekvensbeskrivning gällande budgetram för verksamhetsår 
2019. Sammantaget bedöms att tilldelad budgetram är underfinansierad för att täcka verksamheternas 
samlade behov, med motsvarande 13 mkr.  

Den övergripande förklaringen till att den tilldelade ramen inte bedöms tillräcklig är 
befolkningstillväxten. Med befolkningstillväxten ökar också efterfrågan av insatser. Parallellt ökar 
också antalet individer som behöver kostsamma och omfattande insatser för att få behoven 
tillgodosedda.  

För att motverka en negativ kostnadsutveckling har vård och omsorg vidtagit flertal åtgärder i syfte att 
lösa behov i egen regi till lägre kostnad. Utöver detta påbörjas arbete med digital teknik i syfte att se 
över möjligheter till kostnadseffektiva lösningar för vissa tjänster/behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-03-26 
Konsekvensbeskrivning budgetram 2019  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen  
Ekonomikontoret  
Vård- och omsorgschef  
Akten   
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§ 25 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att ge vård- och omsorgschef uppdraget att bereda ett ärende med vård- och 
omsorgsnämndens synpunkter på lokalförsörjningsstrategin. 

Sammanfattning av ärende 
 Vård- och omsorgsnämnden diskuterar de olika alternativen till lokalisering av ett nytt 
  äldreboende som presenteras i utkastet till lokalförsörjningsstrategin. Vidare framförs 
  synpunkter på att platsbehovet beskrivs för ensidigt, genom att hänsyn endast tas till  
  ålderskategorin 80 år och äldre. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
 


