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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2023-03-06  
Tid och plats  

2023-03-06 klockan 15:30-18:35 i Konferensen, ajournering klockan 16:50 – 17:00 

Beslutande ledamöter 

Bertil Svensson (NP) ordförande, Caroline Wenner (S) 1:e vice ordförande, Carolina Borneland (M) 
2:e vice ordförande, Louise Rova (S), Kjell Lindberg (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

 Åsa Sternrot (NP), Åsa Strid (C), Åsa Stenkel (SD) 

Övriga närvarande 

Peter Mikkelsen, Utförarechef, Malin Viklund, Enhetschef Myndighet Vuxen, §22, 26, Klaudia Mozer, 
Nämndsekreterare, Motasem Mattsson-Assali, Digitaliseringsstrateg §24, Maria Högdahl, 
Avdelningschef Myndighet §§20–26, Barbro Gripenstam, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, §27, 
§§29–30 

Tid och plats för justering 

2023-03-13 klockan 08:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 20 - § 33  

Underskrift 

 __________________________________________  
Klaudia Mozer, Sekreterare 

 __________________________________________  
Bertil Svensson (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Carolina Borneland (M), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-03-06 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-03-13 

Datum då anslaget tas ned 

2023-04-04 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 20 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut  
Carolina Borneland (M) väljs ut att justera protokollet jämte ordförande. 

Beskrivning av ärendet  
Ordförande Bertil Svensson (NP) förklarar dagens sammanträde öppnat.  

Carolina Borneland (M) föreslås att justera protokollet jämte ordförande. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 21 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändring 

- Patientsäkerhetsberättelse flyttas till ärende 7 i dagordningen.  
- Rapportering om avvikelse inom Hälso- och sjukvårdslagen flyttas till ärende 8 i 

dagordningen. 
- Genomgång av ekonomiskt bistånd lyttas till ärende 9 i dagordningen. 

Sammanfattning 

Fråga gällande medborgaperspektivet i byggnationen av det nya särskilda boendet för äldre anmäls av 
Carolina Borneland (M). 
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§ 22 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2023:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

• 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 2023-01-01 till 2023-
01-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2023-01-01 till 2023-01-31 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2023-01-01 till 2023-01-31 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2023-01-01 till 2023-01-31 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2023-01-01 till 2023-01-31 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 22023-01-01 till 2023-01-31 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2023-01-01 Avslag boende enl 4 kap. 1 § SoL, delegationshänvisning §F2L i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2023-01-05 Personlig assistans och ekonomisk ersättning LSS beviljas, delegationshänvisning §I2 i 
vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 

2023-01-09 Boendestöd beviljas enl 4 kap 1 § SoL delegationshänvisning §F2G i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 23 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2023:4 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndsekreterare Klaudia Mozer informerar nämnden angående: 

• Ordförandebeslut om ett omedelbart omhändertagande av ungdom enligt LVU daterat 2023-
01-31, ärende 1 

• Ordförandebeslut om ett omedelbart omhändertagande av ungdom enligt LVU daterat 2023-
01-31, ärende 2 

• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen, förvaltningsrätten skriver av 
målet daterat den 2023-02-23 

•  Förvaltningsrätten i Stockholm, omedelbart omhändertagande av unga, begäran om att tiden 
för att lämna in ansökan förlängs daterat den 2023-02-23 

• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen, avslag av överklagan daterat 
den 2023-02-27 

• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen, avslag av överklagan daterat 
den 2023-02-27 

• Förvaltningsrätten i Stockholm, omedelbart omhändertagande av unga, förordnande gällande 
offentligt biträde daterat den 2023-02-27 

• Delegationsbeslut gällande tillförordnad chef för vård och omsorgskontoret daterat 2023-02-
20, delegat: Liridona Rama 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 24 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2023:5 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Peter Mikkelsen, Utförarechef informerar nämnden om följande 
 

• Rekrytering  
• Information och läget om särskilt boende för äldre 

Motasem Mattsson-Assali, Digitaliseringsstrateg informerar nämnden om följande  
• Information och läget om PUS 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 25 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2023:6 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Peter Mikkelsen, Utförarechef informerar nämnden om: 

• Nyckeltal myndighet vuxna samt barn och familj 

Beslutet skickas till 

Akten   
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§ 26 
Genomgång av ekonomiskt bistånd 
Maria Högdahl och Malin Viklund 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Malin Viklund, Enhetschef Myndighet Vuxen och Maria Högdahl, Avdelningschef Myndighet 
informerar nämnden om ekonomiskt bistånd. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 27 
Patientsäkerhetsberättelse 
Diarienummer: VON/2023:34 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Notera till protokollet att nämnden tagit del av patientsäkerhetsberättelse 2022. 
2. Att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2022. 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen ska en vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete och 
sammanställa detta i en patientsäkerhetsberättelse. I ärendet redovisas patientsäkerhetsberättelse för år 
2022.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 28 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 
Diarienummer: VON/2023:25 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna verksamhetsberättelsen med bilagor för verksamhetsår 2022  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2022 påvisar trotts försämrad konjunktur 
och osäkerhetsfaktorer i omvärlden god måluppfyllelse under verksamhetsår 2022. Nämndens 
ekonomiska resultat påvisar ett underskott gällande god ekonomisk hushållning, som bedöms uppnå 
nivån acceptabel, underskottet motsvarar 3,7 mkr och motsvarar cirka 2 % av nämndens totalbudget för 
år 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse med bilagor 2022 Vård- och omsorgsnämnden 
Verksamhetsberättelse med bilagor 2022 Vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga 1 – Uppföljning av handlingsplan 2022 
Bilaga 2 - Uppföljning av digitaliseringsplan 2022 
Bilaga 3 – Uppföljning av plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata 
utförare 2022 
Bilaga 4 – Uppföljning av konkurrensprogram 2022 
Bilaga 5 – Uppföljning av lokalplan 2022 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 29 
Rapportering om avvikelse inom Hälso- och sjukvårdslagen 
Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Peter Mikkelsen, Utförarechef, och Barbro Gripenstam, Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
nämnden om avvikelse inom Hälso- och sjukvårdslagen.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 30 
Ej verkställda beslut från föregående period 
Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Peter Mikkelsen, Utförarechef informerar nämnden om ej verkställda beslut från föregående period 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 31 
Statistik kring behovet av särskild boende för äldre 
Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Maria Högdahl, Avdelningschef Myndighet informerar nämnden om statistik kring behovet av 
särskild boende för äldre. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 32 
Internkontrollrapport för år 2022 
Diarienummer: VON/2023:38 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna internkontrollrapporten för 2022 

Sammanfattning 

Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en 
målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende. 
Vanligtvis sker styrning via olika dokument och policys, reglementen, riktlinjer, 
ekonomistyrningsprinciper, lagtexter etc. Om ingen kontroll sker av denna styrning skapas 
förmodligen heller ingen styreffekt. En väl fungerande internkontroll fungerar också som ett skydd 
för såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. Internkontroll är därmed ett 
verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som för förvaltningen. 
Kommunallagen (KL) ställer krav på att kommunens styrelse och nämnder har en tillräcklig 
internkontroll. 

Övervägande av uppsatta risker och korrigeringsaktiviteter har kontrollerats. Uppföljning av 
internkontrollsplanen 2022 anses vara mycket god utifrån arbetet med framtagna risker. Förvaltningen 
har kvalitetssäkrat uppföljningen av synpunkt- och klagomålshanteringen genom att ta fram och följa 
upp framgent tre mått samt genom två nya aktiviteter som ingår i nämndens verksamhetsplan 2023. 
Stresstester kvarstår att genomföras. Granskning av barnavårdsutredningar och vuxenutredningar 
kopplade till våld i nära relation har påbörjats och beräknas vara klara under kvartal 2 2023. 

Under 2022 har nämnden aktivt deltagit i kommunövergripande internkontrollarbete med 
kommungemensamma risker 2022 som har letts av kommunstyrelsen.  

Detta arbete redovisas i Internkontrollrapport kommungemensamma risker 2022 för Nykvarns 
kommun som återrapporteras i kommunfullmäktige och kommer att delges nämnden i april 2023. 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att rapporten uppfyller kraven för uppföljning enligt internkontrollplanen. 
Förslaget är därför att internkontrollrapport 2022 godkänns. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser för barn och unga 

En del av de kontrollmoment som tas upp i internkontrollen berör barn och unga.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på vård- och omsorgskontoret. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsnämndens Internkontrollrapport för år 2022 
Internkontrollrapport 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 
Övrigt 
Sammanfattning 

Carolina Borneland (M) väcker frågan kring medborgaperspektivet i byggnationen av det nya särskilda 
boendet för äldre.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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