
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

Plats och tid Stadshuset sal B torsdag 26 oktober kl. 13:00 - 15:31 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Veronica Andersson (S), ordf 
Helena Dahlström (V), 1 :e v ordf 
Johan Schenström (M), 2:e v ordf 
Andreas Ekstrand (S) 
Fekade Gebremichael (S) 
Kenneth Bjurström (MP) 
Maria Gilstig (M) 
Magdalena Jerlström (C) 
Lena Delaplane (L) 
Elise-Marie Medström (S), tj ers 
Monica Salomonsson (SO), tj ers 

Rauni Ringberg (S) 
Lars-Eric Antonsson (S) 
Eila Ulf (S) 
Per Andersson (V) 
Orvar Windisch (M) 
Martin Kilden Smith (M) 
Ratana Karlsson (C) 
Annika Bengtsson (KO) 

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende, divisionschef Stefan 
Heinebeck (DSO) 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 78 Dnr 

Mötets öppnande 

Ordförande tar till protokollet att nämndens ledamöter har provsmakat 
och utvärderat de matlådor som erbjuds i hemtjänst och 
äldreboenden. Detta som en inofficiell uppföljning av föregående 
sammanträdes redovisning av matenkäten 2017. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 79 DnrVON17/3 

I nformationsärenden 

1 Rapport från Äldredagen 

2 Läget på Hultersta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fil :7 

Rauni Ringberg 
(S) och Johan
Schenström (M)

Verksamhetschef 
Ewa Karlzon, 
DSO samt 
Fastighetschef 
Mikael Karlsson, 
TEK. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

Justerandes signatur 

J'/) 
[,; 

VON§ 80 Dnr VON17/9 

Återrapportering av åtgärder för att förbättra dokumentationen inom 
hälso- och sjukvårdsområdet 

2016-09-15 gjordes en första granskning av Hälso- och sjukvårdsjournaler. 
Ett antal brister påvisades och Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, fick i 

april 2017 i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden, att göra en uppföljning. 

Vid nämndens sammanträde i april fick verksamhetsansvariga i uppdrag att 
åtgärda bristerna. Uppdraget gick både till de privata utförarna och till den 

kommunala verksamheten. 

Vid uppföljning i rapport från augusti fanns fortfarande allvarliga brister och 

det uppdrag som i april gick till de verksamhetsansvariga om att åtgärda 
bristerna hade inte fått önskvärd effekt. 

Nämnden beslutade då att uppdra till både kommunal och privat utförare att 

vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda de brister som påpekats i rapporten. 

En kort skriftlig rapportering av vidtagna och planerade åtgärder har 

inkommit från Verksamhetschef Carina Bark Division Social omsorg och från 
Verksamhetscheferna Maria Svalberg, Hanna Nyberg och Helen Gjödestöl, 
Ansvar och omsorg AB. Se bilagor. 

Åtgärder som nämns är bl a en förbättrad egenkontroll, utbildningsinsatser 

och en checklista för att få med allt i journalföringen. 

Under 2018 kommer journalgranskning att ske inom respektive verksamhet 

och en sammanställning av resultatet ska göras av MAS som rapporterar till 

nämnden vid sammanträdet i oktober 2018. 

De åtgärder som nu vidtagits eller planeras vidtas är relevanta för att åtgärda 
bristerna. Nämndansvariga tjänstemän bedömer inte att någon ytterligare 

uppföljning behöver göras i detta läge. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapportering av åtgärder avseende journalgranskning inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. 

Beslut till: 
Division Social omsorg 
Ansvar och omsorg AB 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 81 DnrVON17/9 

Uppföljning av riskanalys avseende legitimerad personal sommaren 
2017 

En risk och konsekvensanalys genomfördes av Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS, avseende den sommarbemanning av legitimerad 

personal som division Social omsorg, DSO, gjorde inför sommaren 2017. 

Analysen pekade på ett antal risker. Efter dialog med verksamheten kunde 

en reviderad bemanningsplan presenteras och MAS fick i uppdrag att följa 

upp bemanningen efter sommaren. 

En uppföljning av sommarbemanningen av legitimerad personal har gjorts. 

En enkät med 18 frågor skickades ut. Svar har inkommit från alla enheter. 

Gällande sjuksköterskor på äldreboenden, omsorgsboenden och 

socialpsykiatrin har uppföljningen visat på brister som till nästa sommar 

måste åtgärdas. Bristerna gäller bl a för stora ansvarsområden, tidsbrist, hög 

arbetsbelastning och svårighet att delegera p g a kompetensbrist och 

språksvaghet hos omvårdnadspersonal. 

Gällande hemsjukvården har bl a identifierats brister i kommunikationen 

mellan landstinget och kommunen vid utskrivning av patienter samt allvarliga 

brister i delegeringsförfarandet. Delegering är inte avsett att användas för att 

lösa brist på personal och ska heller inte göras av ekonomiska skäl. 

Gällande rehabenheten har uppföljningen visat att avsaknad av vikarier lett 

till prioriteringar som inte kan anses patientsäkra, samverkan med 

omvårdnadspersonal har inte fullt ut fungerat. Bristen på erfarenhet hos 

omvårdnadspersonal har bl a medfört försenade insatser och ingen 

överrapportering av funktionsbevarande träning. 

Som sammanfattning säger MAS: Patientsäkerheten har inte säkerställts i 

verksamheterna, trots att känslan hos legitimerad personal är att det varit en 

relativt bra och hanterbar sommar enligt enkätsvaren. Hälso- och sjukvården 

i DSO har flera förbättringsområden inför nästa sommar. 

Med hänvisning till ovanstående vill de nämndansvariga tjänstemännen 

föreslå att nämnden beslutar kräva följande åtgärder från DSO: 

• DSO måste utifrån lag krav (HSL 2017:30 5 kap), kunna säkerställa

att tillräcklig bemanning, för att uppnå god och säker vård, även finns

sommartid.

• Division Social omsorg bör ge strukturella förutsättningar till hälso

och sjukvårdsverksamheterna för att legitimerad personal ska kunna

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 81 Dnr VON17/9 

fullfölja ålagda uppdrag (SOSFS 2011 :9). 
• Närvaron av sjuksköterska på boendena under sommarperioden ska

kunna säkerställa behovet av handledning till omvårdnadspersonal.
• Division Social omsorg måste kunna säkerställa behovet av

kompetent vikarierande omvårdnadspersonal även sommartid.
• Division Social omsorg måste säkerställa att delegeringsförfarandet

är patientsäkert, både att det finns omvårdnadspersonal att delegera
till och att sjuksköterska följer upp de delegeringar som ges.

Ärendet föredras av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tarja Viitanen som 
också svarar på nämndens frågor. 

Divisionschef Stefan Heinebäck (DSO), nämndansvarig tjänsteman Solweig 
Eriksson-Kurg, administrativ chef Birgitta Harvyl (DSO), svarar på nämndens 
frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Veronica Andersson (S), Johan Schenström (M), 
Maria Gilstig (M), Orvar Windisch (M), Lena Delaplane (L), Monica 
Salomonsson (SD), Fekade Gebremichael (S) och Helena Dahlström (V). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att division Social omsorg får i uppdrag att vidta/beakta ovanstående 
åtgärder i fortsatt planering för bemanning 2018, samt 

att lägga bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-10-13, Rapport på 

bemanning av legitimerad personal i division Social Omsorg sommaren 2017 

inom Vård och omsorgsnämndens ansvarsområde, till handlingarna. 

Beslut till: 

Division Social omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 82 Dnr VON17/9 

Avrapportering av tillsyn rehab del 3 

Under 2016 genomförde Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) två till

syner inom rehabverksamheten. Då verksamheten inte bedömdes patient

säker utifrån att varje rehabansvarig hade detta ansvar för ett stort antal pati

enter, gavs ansvarig chef för rehabverksamheten i uppdrag att vidta åtgärder 

för att säkra patientsäkerheten. Därefter har MAR gjort en förnyad 

bedömning enligt rapport bifogad tjänsteskrivelse daterad 2017-10-16. 

Rehabverksamheten prioriterar hälsokonferenser, skriver allt oftare 

hälsoplaner och har även inlett arbetet med standardiserade bedömningar. 

Detta var något som kritiserades vid föregående tillsyn. Nuvarande chef för 

rehabverksamheten bedömer att patientsäkerheten kan garanteras trots det 

stora antalet patienter per ansvarig. MAR ifrågasätter dock om detta är 

möjligt. MAR anser dessutom att rehabiliteringsinsatser inte bedrivs på den 

nivå som är önskvärd för en rehabilitering och habilitering av god kvalitet. 

Här finns således två skilda uppfattningar. Rehabiliteringsverksamheten 

omfattas av den ordinarie tillsynsplan som gäller för MAS/MAR, varför 

fortsatt uppföljning av detta kommer att ske i det sammanhanget. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-10-16 

och därefter lägga den till handlingarna. 

Beslut till: 

Division Social omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

Justerandes signatur 

VON§ 83 Dnr VON17/9 

Uppföljning av åtgärder kopplade till läkemedelshantering 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har genomfört en uppföljning av 

åtgärder kopplade till den kvalitetsgranskning av läkemedelshantering som 

genomfördes under 2017. 

Många av de åtgärder som föreslogs i granskningen har genomförts och 

många enheter arbetar aktivt med förbättringsåtgärderna. 

MAS bedömning är att det fungerar relativt bra inom äldreboenden, både på 

kommunalt och privat drivna, men att det inom omsorgen för 

funktionsnedsatta finns stora brister. 

En ny kvalitetsgranskning av läkemedelshantering kommer att göras i början 

av 2018 varför MAS i detta läge inte vill föreslå några krav på åtgärder utan 

låta verksamheterna själva jobba med förbättringar under hösten. 

En ny rapport kommer att lämnas efter den granskningen och som också 

ingår i MAS ordinarie rapportering till nämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-10-13. 

Beslut till: 

Division Social omsorg 

Ansvar och Omsorg AB 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

Justerandes signatur 

VON§ 84 Dnr VON17/2 

Verksamhetsstatistik första halvåret 2017 

Nämndansvariga tjänstemän redovisar varje halvår en rapport över aktuell 

statistik som speglar Vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Nu 

redovisas rapport avseende första halvåret 2017, vilken omfattar 

äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta men med tonvikt på 

äldreomsorg. 

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag fortsätter att öka, vilket torde vara 

en önskvärd utveckling, då det innebär att möjligheten att bo kvar "hemma" 

utan andra insatser ökar. Färre brukare har dagverksamhet för dementa, 

vilket förklaras av att ytterligare demensplatser öppnat på Myntan. Under 

2017 har ovanligt många hemtjänstkunder tillkommit och det är också 

ovanligt många som under året bytt hemtjänstutförare. Det sistnämnda 

hänger samman med avslut av två privata utförare. Alltfler söker också plats 

på särskilt boende. 

Det finns fortsatta volymökningar inom funktionshinderområdet, vilket konsta

terats löpande under senare år via det ekonomiska utfallet och lagda 

årsprognoser. 

Inlägg i ärendet görs av Johan Schenström (M). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten Statistik - Vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

första halvåret 2017, vilken bifogas tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27. 

Utdragsbestyrkande 

7 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

Justerandes signatur 

VON§ 85 Dnr VON17/2 

Delårsrapport 2017-08-31 

Nämndansvariga tjänstemän har i enlighet med anvisningar arbetat fram en 

delårsrapport med årsprognos per 2017-08-31. 

Det har varit en händelserik period, med bl a öppnande av ytterligare en av

delning på Myntan. Avtalen med två privata hemtjänstutförare har avslutats 

efter att brister konstaterats. Ett dialogmöte med föreningslivet har 

genomförts i syfte att komma igång med öppna föreningsdrivna aktiviteter på 

våra äldreboenden. Inom funktionshinderområdet råder en stor brist på 

boendeplatser på hemmaplan. 

Den ekonomiska årsprognosen visar ett budgetunderskott på -17,0 mnkr. 

Det är till fullo volymökningar inom funktionshinderområdet som ligger bakom 

detta. 

Johan Schenström (M) påpekar ett sakfel, att det i bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2017-09-12 under rubriken "DSOs avrapportering av uppdrag enligt 

internöverenskommelse", tredje stycket, tredje raden, står "äldrerådet" i 

stället för "Kommunala pensionärsrådet". 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att efter redaktionell rättelse godkänna Delårsrapport 2017-08-31 Vård- och 

omsorgsnämnden, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12. 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

1/ 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 86 Dnr VON17/50 

Rapport från verksamhetstillsyner under september och oktober 2017 

Nämndansvariga tjänstemän har gjort tillsyn i verksamheten vid sju enheter 
under september och oktober 2017. Tillsynerna har följt nämndens tillsyns
plan. Två av dem - på Sommarvägens träningsboende samt Kooperativet 
Silvermånen - har utgått från samma fokusområden som tidigare, d v s 
dokumentation, delaktighet, anhörigmedverkan, aktiviteter och ny teknik. 
Resterande fem tillsyner har skett vid särskilda boenden för äldre - Fruängs
källans demensboende, Väverskan, Arkens demensboende, Myntan avdel
ning 4 och 5 samt S:t Anna. Dessa har genomförts tillsammans med Medi
cinskt ansvariga sjuksköterskor och har även fått nytt upplägg. Frågeställ
ningarna har nu haft fokus på kvalitetsledningssystem och områdena 
Planera och leda, Kontrollera, följa upp och utvärdera samt Förbättra. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att personalen gör ett bra jobb, men att 
boendena fungerar på olika sätt och i olika utsträckning har en medveten 
styrning av och kontroll på sin verksamhet. Den systematiska ledningen från 
DSO-centralt håll behöver intensifieras i syfte att få till ett fungerande led
ningssystem för kvalitet i de kommunalt drivna särskilda boendena. 

I tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10 ges en samlad beskrivning av de olika 
tillsynerna. 

Ärendet föredras av nämndansvarig tjänsteman Solweig Eriksson-Kurg, som 
också svarar på nämndens frågor. 

Administrativ chef Birgitta Harvyl (DSO) svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Veronica Andersson (S), Kenneth Bjurström (MP), 
Andreas Ekstrand (S), Maria Gilstig (M), Andreas Ekstrand (S), Elsie-Marie 
Medström (S), Fekade Gebremichael (S) och Rauni Ringberg (S). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att uppdra åt division Social omsorg att inför nämnden den 31 maj 2018 
inkomma med en skriftlig rapport om hur de arbetar med ett systematiskt 
kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt 

att godkänna rapporterna och överlämna dem till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 86 Dnr VON17/50 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 87 Dnr VON17/96 

Ersättningsbelopp för hemtjänst enligt lagen om valfrihet, från och med 

2018-01-01 

Inför 2017 gjorde Vård- och omsorgsnämnden en extra satsning och höjde 

ersättningen per utförd hemtjänsttimme med 15:82 kronor. I nämndens 

budget för 2018 är ersättningen uppräknad med 2,0 % enligt ordinarie 

anvisning. Detta innebär ersättningar enligt följande tabell fr o m  2018-01-01: 

Kommunen Privat 
Tätort Landsbygd Tätort Landsbygd 

Omvårdnad/service 409,86 466,98 414,96 472,08 
Enbart service 338,46 386,40 

Divisionschef Stefan Heinebäck (DSO) svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M) och Veronica Andersson (S). 

Johan Schenström (M) yrkar avslag på framskrivet förslag. 

Veronica Andersson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 

Särskilt yttrande lämnas av Annika Bengtsson (KO). 

Efter nämndens godkännande ställer ordförande proposition på Johan 

Schenströms (M) avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att 

nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa timpriset för hemtjänst inom LOV till privata utförare och den 

kommunala utföraren i enlighet med ovanstående tabell att gälla fr o m 2018-

01-01.

Johan Schenström (M), Maria Gilstig (M), Magdalena Jerlström (C) och Lena 

Delaplane (L) reserverar sig skriftligen mot nämndens beslut. 

Bilagor: 

Särskilt yttrande 

Skriftlig reservation 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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VON§ 87 Dnr VON17/96 

Beslut till: 

Samtliga utförare inom LOV 

Upphandling för publicering på hemsidan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Bil. VON § 87 

Reservation rörande ersättningsbelopp hemtjänst. Dnr VON 17/96.

Under en lång följd av år har kommunens egen utförare fått förlusttäckningsbidrag. Under åren2009-2016 uppgår det ansamlade beloppet till 132 miljoner kronor. Samtidigt har de privata utförarna, som tillsammans anlitats av drygt hälften av hemtjänstkunderna, inte fått någon extra ersättning alls. Vi anser att ersättningsbeloppen bör höjas så att likabehandlings-principen kommeratt gälla även inom detta område.

Johan Schenström (M)

dlarzt2 � Id Maria Gilsug (M) �

ÄLU,�1Magda1ena J erlströ

���Lena Delaplane (L) 
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Justerandes signatur 

VON§ 88 Dnr VON17/8 

Icke verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, kvartal 3 2017 

Division Social omsorg lämnar efter varje kvartal redogörelse enligt LSS för 

beslut som inte verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och 

omsorg. Följande sammanställning är avidentifierad för anmälan till 

Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Rapporteringen för kvartal tre 2017 omfattar totalt 21 beslut. Av dessa har 13 

rapporterats som ej verkställda i tidigare rapporteringar. Det äldsta beslutet 

är från 2015-11-25 och avser kontaktperson. 

Av de rapporterade besluten avser 12 särskilt boende, 8 avser kontaktperson 

och ett avser daglig verksamhet. 

Under kvartal tre har 7 beslut verkställts. 

beslutsdatum antal kommentar återstår 

nov 2015 1 Avser kontaktperson. (nytt gynnande 1 
beslut 161028) 

jan 2016 1 Avser särskilt boende. Erbjudits men 1 
tackat nej 170509 

april 2016 1 Avser särskilt boende. Erbjudits men 1 
tackat nej 160614 

maj 2016 2 Avser särskilt boende ett avser 2 
förhandsbesked där sökande bor i annan 
kommun 

aug 2016 2 Avser särskilt boende och daglig 2 
verksamhet. Externt placerad i awaktan 
på plats i Nyköping 

sept2016 1 Avser kontaktperson 1 

okt 2016 1 Avse särskilt boende. Erbjudits men 1 
tackat nej 170622 

dec 2016 2 Avser särskilt boende och kontaktperson 2 

jan 2017 1 Avser kontaktperson 1 

mars 2017 1 Avser särskilt boende 1 

april 2017 2 Avser särskilt boende och kontaktperson 2 

maj 2017 5 två beslut avser särskilt boende och tre 5 
kontaktperson 

juni 2017 1 Avser särskilt boende 1 

Summa 21 21 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

Justerandes signatur 

tf) 

VON§ 88 Dnr VON17/8 

Den främsta orsaken till icke verkställda beslut som avser särskilt boende är 

bristen på grupp- och servicebostäder. Behovet har rapporterats till 

Kommunstyrelsen. Division Social omsorg och Kommunfastigheter arbetar 

intensivt med frågan och en planering finns där nyproduktion under 2018 ska 

till stor del avhjälpa det akuta behovet. 

Orsaken till icke verksställda beslut som avser kontaktpersoner är främst 

svårigheten att hitta lämpliga personer för uppdraget. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten och överlämna den till Kommunfullmäktige och 

revisorerna. 

Beslut till: 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 89 Dnr VON17/7 

Icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3 2017 

Division Social omsorg har lämnat redogörelse enligt socialtjänstlagen för 

beslut som inte verkställts inom tre månader under första kvartalet 2017 till 

Inspektionen för vård och omsorg. Följande sammanställning är 

avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna enligt 

socialtjänstlagen 16 kap 6 f och h §§. 

Rapporteringen för kvartal tre 2017 omfattar totalt 16 beslut. Av dessa har 

fem rapporterats som ej verkställda i tidigare rapportering. Det äldsta 

beslutet är från 2016-09-19 och avser kontaktperson. 

Av de rapporterade besluten avser 11 särskilt boende och fem 

kontaktperson. 

Under kvartal tre har 12 beslut verkställts. 

beslutsdat ant kommentar 
um al 
sept 2016 1 Avser kontaktperson 

nov 2016 1 Avser kontaktperson 

jan 2017 2 Avser ett beslut om kontaktperson och ett om 
säbo socpsyk 

feb 2017 1 Avser säbo soc.psyk 

mars 2017 1 säbo fått erbjudande men tackat nej 

april 2017 1 avser säbo socpsyk 

maj 2017 3 avser säbo varav två fått erbjudande men 
tackat nej 

juni 2017 6 4 beslut om säbo varav en fått erbjudande 
men tackat nej. 2 beslut om kontaktperson 

Summa 16 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

återst 
år 
1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

16 

att godkänna rapporten och överlämna den till Kommunfullmäktige och 

revisorerna. 

Beslut till: 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11), /' 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 90 Dnr VON17/97 

Sammanträdestider 2018 

Kommunledningskansliet har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 

2018. Nämnden sammanträder torsdagar klockan 13.30 om inget annat 

framkommer av kallelsen till sammanträdet. 

Följande 7 datum föreslås: 

1 februari 

8 mars 

19 april 

31 maj 

30 augusti 

4 oktober 

29 november 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa föreslagna tider för nämndsammanträden 2018. 

Beslut till:

Led n ingssekreterare 

Webbredaktör, beställarkontoret 

Division Social omsorg 

Information 

Kommunikation 

Vaktmästeriet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

Justerandes signatur 

VON§ 91 Dnr VON17/4 

Delegationsärenden 

Förteckning över beslut fattade på delegation av: 

Nr 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Från 
Solweig Eriksson 
Kurg, 
Nämndansvarig 
VON 

Veronica 
Andersson, 
Ordförande Vård-
och omsorgs-
nämnden 

Veronica 
Andersson, 
Ordförande Vård-
och omsorgs-
nämnden 

Veronica 
Andersson, 
Ordförande Vård-
och omsorgs-
nämnden 

Division Social 
omsorg 

Division Social 
omsorg 

Veronica 
Andersson, ordf 
VON 

Veronica 
Andersson, ordf 
VON 

Innehåll Dnr 
Förlängning av överenskommelse VON16/105:6 
med Studieförbundet Vuxenskolan 
om musikunderhållning på särskilda 
boenden 2018 

Svar till IVO med åtgärder och VON16/73:15 
tidplan efter tillsyn av särskilt boende 
för vuxna enligt 9:9 LSS vid 
Narcissvägen 

Yttrande över delbetänkande "En VON17/80:3 
god och nära vård" 

Beslut att avsluta Lex Sarah rapport VON17/90:4 
avseende missförhållande på det 
särskilda boendet Fruängskällan 

Beslut avseende VON17/4:20 
bostadsanpassningsbidrag, 
september 2017 

Beslut september 2017 ang VON17/4:21 
färdtjänst, särskilt boende, daglig 
verksamhet, personlig 
assistans.hemtjänst mm 

Beslut att avsluta Lex Sarah rapport VON17/93:4 
om eventuellt missförhållande vid 
hemtjänsten i Tystberga 

Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport VON17/94:4 
om eventuellt missförhållande inom 
personlig assistans 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 92 Dnr VON17/1 

Anmälningsärenden 

Nr Från Innehåll Dnr 
1 Inspektionen för vård Beslut: Nytt tillståndsbevis för VON17/25:1 

och omsorg enskild verksamhet med personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS, till 
bolaget Mirabilia AB (tidigare Il 
Comp AB), dnr 6.3.2-30757/2017 

2 Närvård i Sörmland Samverkansriktlinjer för VON17/1:32 
(kommuner och Gemensam individuell planering, 
landsting i SIP, mellan hälso- och sjukvård, 
samverkan) socialtjänst, förskola och skola, 

samt samordning av insatser för 
habilitering och rehabilitering i 
Sörmland (antagna i september 
2016) 

3 Närvård i Sörmland Överenskommelse om samarbete VON17/1:33 
(kommuner och kring personer med psykiska 
landsting i funktionsnedsättningar (reviderad 
samverkan) hösten 2016) 

4 Division Social Utredning avseende Lex Sarah VON17/90:2 
omsorg rapport avseende missförhållande 

på Fruängskällan 

5 Landstinget Protokoll 2017-09-08, från VON17/6:6 
Sörmland sammanträde med nämnden för 

samverkan kring socialtjänst och 
vård 

6 Nämnden för Beslut från sammanträde med VON17/1:34 
samverkan kring Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård socialtjänst och vård 2017-09-08 §

23, avseende Länsgemensam 
strategi i samverkan för stöd till 
anhöriga 

7 Statistiska Utjämning av LSS-kostnader VON17/1.36 
Centralbyrån (SCB) mellan kommuner utjämningsåret 

2018 - preliminärt utfall, 
september 2017 

8 Betelhemmet i Uppdatering av tjänstegarantin för VON17/5:2 
Jönåker Betelhemmet i Jönåker, juni 

september 2017 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-irJ ::/7 
r 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-26 

VON§ 92 Dnr VON17/1 

9 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 2017-09-25 § VON17/80:6 
310 Yttrande över delbetänkade: 
God och nära vård 

10 Division Social Utredning: Lex Sarah rapport VON17/92:2 
omsorg avseende missförhållande -

Hemtjänst Norr 

11 Division Social Lex Sarah rapport avseende VON17/98:1 
omsorg missförhållande för fyra brukare - VON17/99:1 

Ekebobacken VON17/100:1 
VON17/101:1 
Sekr. 

12 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag KF 2017-05-09 § VON16/131 :6 
119 Antagande av program för 
uppföljning av och insyn i 
verksamhet som drivs av privat 
utförare 

13 Inspektionen för vård Beslut: Avslut av ärende gällande VON16/73:16 
och omsorg återrapportering av Vård- och 

omsorgsnämndens vidtagna 
åtgärder för att komma tillrätta 
med påtalade brister vid 
gruppbostaden Narcissvägen, Dnr 
8.5-28301/2016-23 

14 Division Social Utredning: Lex Sarah rapport VON17/94:2 
omsorg avseende missförhållande -

Personlig assistent 

15 Division Social Utredning: Lex Sarah rapport VON17/93:2 
omsorg avseende missförhållande -

Hemtjänst Tystberga 

16 Kommunala Protokoll 2017-09-18 VON17/1:37 
Anhörig rådet 

17 Division Social Lex Sarah rapport avseende VON17/103:1 
omsorg ekonomiskt missförhållande för 

brukare - Hemtjänst Väster 1 Sekr. 

18 Division Social Lex Sarah rapport avseende VON17/104:1 
omsorg missförhållande Sekr. 

Myndighetsfunktionen för äldre 
och personer med 
funktionsnedsättning 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 

fl}. 1/ 



NYKÖPINGS KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 92 

19 Inspektionen för vård 
och omsorg 

20 Inspektionen för vård 
och omsorg 

21 Kommunfullmäktige 

22 Kommunala 
Funktionshinderrådet 

23 Kommunala 
Pensionärsrådet 

24 God man 

25 Division Social 
omsorg 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-26 

Dnr VON17/1 

Beslut: Avslut av ärende rörande 
tillsyn av Mariebergsgårdens 
äldre- och demensboende i 
Nyköpings kommun, Dnr 8.5-
17500/2017-4 

Beslut: Avslut av ärende ang 
verksamhetstillsyn av 
sjuksköterskebemanning dag och 
natt samt intern samverkan på 
särskilt boende och inom 
hemtjänst och hemsjukvård, Dnr 
8.5-6339/2017-6 

Protokollsutdrag KF 2017-04-04, 
Avgifter inom Vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 
2017 

Protokoll 2017-09-30 

Protokoll 2017-09-29 

Skrivelse avseende 
gemensamma inköp på särskilda 
boenden/äldreboenden 

Redovisning av åtgärder 
avseende Lex Sarah rapport 
avseende missförhållande -
Personlig assistent 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

VON16/48:49 

VON15/104:17 

VON16/85:9 

VON17/1:38 

VON17/1:39 

VON17/105:1 

VON17/94:5 



NYKÖPINGS KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 93 

Övrigt 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-26 

Verksamhetschef enligt HSL Carina Bark presenterar sig, och hälsas 
välkommen av nämnden. 

Justerandes signatur 

/ 
Utdragsbestyrkande 


