




NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
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Vård- och omsorgsnämnden 2019-09-12 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

VON § 56 

 

Ändring av dagordning 

 

Ordförande redogör för ändring av dagordningen på så vis att ärende 2: 

Uppföljning av arbetet med placering på grupp- eller servicebostad utgår 

samt att ett nytt ärende: Korrigering av beslut om funktionsprogram tillförs 

dagordningen som ärende nr 2.  
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VON § 57 Dnr VON19/3 

 

Informationsärenden 

 

1 Projektet Språka 

 

Katarina Lindgren 

Cortés, projektledare 

DSO 

 

2 Välkomnande av ny myndighetschef Per Uno 

Nilsson 

 

Ordförande 

3 Återrapport enligt beställning – öka andelen 

tillsyner med kamera/telefon 

Per Uno Nilsson, 

myndighetschef/ 

Kristina Östergren 

Silverarfve, 

enhetschef, DSO 

 

4 Återrapport enligt beställning – Rehabilitering på 

kortvård/växelvård/säbo 

Carina Bark/ Karin 

Lindgren, 

verksamhetschefer 

DSO 

 

5 Det ekonomiska läget för VON och DSO Stefan Heinebäck 

chef DSO/ Marie 

Johnsson sakkunnig 
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VON § 58 Dnr VON19/7 

 

Journalgranskning – Hälso- och sjukvårdsjournaler 

 

I medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvarsområde ingår att 

regelbundet granska slumpmässigt utvalda patientjournaler inom 

kommunens hälso- och sjukvård. Årets granskning har genomförts under 

sommaren och avrapporteras här. Som komplement har även 

sjuksköterskorna själva genomfört egenkontroller.  

 

MAS bedömning är att journalföringen uppvisar i stort sett samma brister 

som påvisades i granskningarna 2017 och 2018. Bristerna handlar bl a om 

att journalerna inte är kompletta. MAS understryker och påminner om att 

varje sjuksköterska har ett ansvar enligt lag att föra korrekt dokumentation. 

Krafttag måste göras för att öka patientsäkerheten i dokumentationen och 

MAS lämnar ett antal förslag till åtgärder. 

 

Maria Gilstig (M), Maija Söderberg (M), Marita Göransson (KD), Orvar 

Windisch (M), Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica 

Johansson (L) lämnar särskilt yttrande. 

 

Marianne Sohlman Zetterström (SD) och Hans Hedlund (SD) lämnar särskilt 

yttrande. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S).  

 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Ann Gustafsson Nordblom besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten ” Journalgranskning – Hälso- och 

sjukvårdsjournaler”, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29. 

 

att uppdra åt Division Social omsorg samt Ansvar och omsorg att vidta 

åtgärder för att förbättra journalföringen utifrån de brister som MAS påpekar. 

 

att uppdra åt Division Social omsorg och Ansvar och omsorg att till andra 

nämndsammanträdet 2020 ställa samman varsin skriftlig rapport över de 

åtgärder som vidtas och planeras. Dessa kommer sedan att utvärderas i 

MAS journalgranskning sommaren 2020. 
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VON § 58 Dnr VON19/7 

 

Bilaga VON § 58: Särskilda yttranden 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

Ansvar & omsorg 

Betelhemmet 
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VON § 59 Dnr VON19/79 

 

Korrigering av beslut om funktionsprogram 

 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 27 juni 2019 § 54 beslut om ett 

funktionsprogram för gruppbostad LSS. 

 

Genom ett misstag korrigerades aldrig protokollet att gälla enbart LSS-

boende. Avsikten var att funktionsprogram för både LSS-boende och särskilt 

boende för äldre skulle antas. Men då det senare inte hann bli klart togs 

enbart beslut om LSS-boenden. 

 

Nämnden behöver därför korrigera sitt beslut från juni 2019 på så vis att den 

felaktiga att-satsen upphävs. 

 

Inlägg i ärendet görs av Maria Gilstig (M), Sofia Amloh (S) och Marita 

Göransson (KD).  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att upphäva Vård- och omsorgsnämndens beslut från 2019-06-27 § 54, 

avseende att-sats ett, Funktionsprogram för särskilt boende för äldre  

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

Kommunfastigheter 

Samhällsbyggnad  
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VON § 60 Dnr VON19/89 

 

Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens 

ansvarsområde 2020 

 

Ett förslag till avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet för år 

2020 finns nu framtaget, vilket framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-08-27.  

 

Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopp-

las till prisbasbeloppet, som för 2020 uppgår till 47 300 kronor. Aktuellt 

förslag bygger på förutsättningen att de beräkningsgrunder som 

presenterades av Socialstyrelsen för 2019 kommer att gälla även för 2020. 

Slutlig information avseende 2020 kommer Socialstyrelsen att presentera i 

slutet av 2019.  

 

Övriga avgifter har kommunen fri rätt att besluta över. Det visar sig i en 

jämförelse att Nyköping har lägre avgifter än närliggande kommuner. För att 

på ett par-tre års sikt komma i nivå med övriga kommuner föreslås för 2020 

en uppräkning med 5 %.  

 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M) och Sofia Amloh (S). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att anta dokumentet Maxtaxa, avgifter och 

debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2020, enligt 

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27. 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna enligt dokumentet börjar gälla 

2020-01-01. 

 

att revidera dokumentet om Socialstyrelsen senare under innevarande år 

beslutar att ändra beräkningsgrunderna för maxtaxa mm. 

 

att paragrafen justeras omedelbart 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Division Social omsorg, myndighetsfunktionen  
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VON § 61 Dnr VON19/84 

 

Upphandling av nätbaserade matinköp inom hemtjänsten 

 

Det blir idag allt vanligare att kommuner väljer att gå över till nätbaserade 

matinköp inom hemtjänsten. Utvecklingen av digitala lösningar skapar de 

förutsättningar som behövs.  

 

I praktiken innebär en sådan lösning att personalen tillsammans med 

kunden, via en platta, beställer mat på nätet. Leverantören av tjänsten tar 

emot beställningen, plockar ihop varorna och levererar dessa till kunden. 

 

Det finns en rad fördelar med denna lösning: 

Ekonomi  

Kommunens kostnader minskar. Uppskattningen är att det rör sig om minst 2 

mnkr. 

 

Arbetsmiljö 

Det är slitsamt för personalen att cykla/gå fram och tillbaka med tunga 

matkassar. 

 

Personalförsörjning 

Redan idag är det svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen och det 

kommer att bli allt svårare. Den minskning av hemtjänsttimmarna som denna 

lösning innebär, gör att nuvarande personalresurser täcker en större andel 

av det totala behovet.  

 

Delaktighet 

Kunderna blir mer delaktiga i inköpen. De ser bilder på varorna och kan välja 

alternativ på ett annat sätt.  

 

För att kunna gå över till denna lösning och uppnå de beskrivna fördelarna, 

behöver en upphandling av tjänsten genomföras. 

 

Inlägg i ärendet görs av Marita Göransson (KD) och Sofia Amloh (S). 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt nämndens sakkunniga tjänsteman att tillsammans med 

Upphandlingsenheten genomföra en upphandling av nätbaserade matinköp 

inom hemtjänsten. 
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VON § 61 Dnr VON19/84 

 

Beslutet skickas till 

Upphandlingsenheten 

Division Social omsorg 

Privata utförare av hemtjänst 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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VON § 62 Dnr VON19/35 

 

Upphävande av beslut om hantering av inköp av sängar och madrasser 

till särskilda boenden för äldre 

 

I mars 2019 fattade Vård- och omsorgsnämnden beslut om ny hantering av 

inköp av sängar och madrasser till särskilda boenden för äldre. Beslutet 

omfattade boenden drivna av Division Social omsorg samt Ansvar och 

omsorg. Bakgrunden var att frågan tidigare hanterats inkonsekvent och att 

ansvarsfrågan vid varje tillfälle var oklar. Därför beslutades att nämnden 

skulle stå för inköpen oavsett drift. 

 

Nämnden har nu fått kritik för det beslutet från kommunens jurist för att det 

strider mot gällande avtal med Ansvar och omsorg. Enligt avtalet är det 

Ansvar och omsorg själva som ska stå för inköpen. Därför föreslås nu Vård- 

och omsorgsnämnden besluta att upphäva det tidigare beslutet enligt VON § 

19/2019 med konsekvensen att såväl Ansvar och omsorg som Division 

Social omsorg ska stå för sina respektive inköp av sängar och madrasser. 

Därmed kvarstår ändå den konsekventa hanteringen som var ett av syftena 

med nämndens tidigare beslut.  

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att upphäva det tidigare beslutet enligt VON § 19/2019 angående hantering 

av inköp av sängar och madrasser till särskilda boenden för äldre 

 

att Ansvar och omsorg samt Division Social omsorg fr o m 2019-09-13 

därmed själva står för sina respektive inköp 

 

 

Beslutet skickas till 

Ansvar och omsorg 

Division Social omsorg 

Upphandlingsenheten 
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VON § 63 Dnr VON19/95 

 

Rekvirering av stimulansmedel för 2019 för förstärkning av 

äldreomsorgen 

 

Under fyra år fram till och med 2018 hade Socialstyrelsen regeringens 

uppdrag att fördela stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 

till landets kommuner. Inför 2019 fanns inga motsvarande medel. Nu har 

dock Socialstyrelsen åter fått ett uppdrag att fördela stimulansmedel till 

kommunernas äldreomsorg. Medlen är inte villkorade på samma sätt som 

tidigare, utan de ska användas till förstärkningar inom de verksamhetsdelar 

som respektive kommun bedömer har störst behov.  

 

Nyköping har möjlighet att rekvirera 3 196 803 kronor. Kommunstyrelsen 

föreslås rekvirera medlen och överlåta till Vård- och omsorgsnämnden att 

administrera dessa och besluta om hur de ska disponeras. Vård- och 

omsorgsnämnden föreslås också få i uppdrag att efter 2019 års slut ställa 

samman hur medlen använts och återrapportera till Kommunstyrelsen som 

redovisar till Socialstyrelsen enligt kommande instruktion. Medlen kan nyttjas 

för perioden 27 juni – 31 december 2019, med retroaktiv möjlighet från 

samma startdatum. De medel som inte förbrukas ska återbetalas till 

Socialstyrelsen. 

 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M) och Sofia Amloh (S). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att rekvirera 3 196 803 kronor i stimulansmedel för förstärkning av 

äldreomsorgen 2019 från Socialstyrelsen. 

 

att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att administrera medlen, att 

besluta om hur de ska disponeras samt att ställa samman hur medlen 

använts inför Kommunstyrelsens återrapportering till Socialstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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VON § 64 Dnr VON19/66 

 

Yttrande avseende medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning 

inom LSS  

 

Vård- och omsorgsnämnden har fått ett medborgarförslag om höjd 

habiliteringsersättning på remiss. Yttrandet från nämnden ska överlämnas till 

Kommunstyrelsen.   

 

Ett förslag till yttrande har upprättats och innebär i korthet att nämnden håller 

med förslagsställaren om att nuvarande ersättning är låg, men att det i 

dagsläget inte är möjligt att förstärka den utifrån kommunens ekonomiska 

situation. Förstärkning görs dock under 2019, liksom under 2018, genom det 

specialdestinerade statsbidrag på sammantaget 3,3 mnkr kommunen 

rekvirerat från Socialstyrelsen.  

 

Inlägg i ärendet görs av Annika Bengtsson (KD) och Sofia Amloh (S). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta yttrandet enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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VON § 65 Dnr VON19/25 

 

Förlängning av avtal med Ansvar och omsorg gällande drift av äldre- 

och demensboendena S:t Anna, Björkgården och Riggargatan 

 

Nuvarande avtal med Ansvar och omsorg gällande drift av äldre- och 

demensboendena S:t Anna, Björkgården och Riggargatan har tecknats för 

tiden 2015-03-01 – 2020-02-28 med möjlighet till förlängning med 2 + 1 år, 

som längst till och med 2023-02-28. Önskemål om förlängning ska meddelas 

utföraren senast nio månader före avtalstidens utgång, vilket egentligen 

innebar 2019-05-31.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås förlänga de tre avtalen med Ansvar och 

omsorg med två år. Uppdraget att teckna avtal ligger hos 

Upphandlingsenheten. 

 

I övrigt gäller villkoren i huvudavtalet även fortsättningsvis. 

 

Inlägg i ärendet görs av Marita Göransson (KD) och Sofia Amloh (S). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att förlänga avtalen med Ansvar och omsorg gällande drift av äldre- och 

demensboendena S:t Anna, Björkgården och Riggargatan med 2 år enligt 

option. 

 

att uppdra åt upphandlingschef att teckna avtalen. 

 

 

Beslutet skickas till 

Ansvar och omsorg 

Upphandlingsenheten 
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VON § 66 Dnr VON19/13 

 

Statistik – Vård- och omsorgsnämndens verksamhet första halvåret 

2019 

 

Varje halvår redovisas en rapport över aktuell statistik som speglar Vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet. Nu redovisas rapport avseende första 

halvåret 2019, vilken omfattar äldreomsorg och omsorg om 

funktionsnedsatta, men med tonvikt på äldreomsorg.  

Här följer några axplock ur vad vi ser: 

 

• Antalet bifallna beslut om bostadsanpassningsbidrag minskar nu kraftigt.   

 

• Antalet personer med beslut om matdistribution ökar tydligt.  

 

• Efterfrågan på särskilt boende för äldre minskar trots en ökande äldre 

befolkning.  

 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M), Marita Göransson (KD) och 

Sofia Amloh (S). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson och myndighetschef Per Uno 

Nilsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten ”Statistik – Vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet första halvåret 2019”, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-08-26. 
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VON § 67 Dnr VON19/12 

 

Sammanställning av rapporter enligt Lex Sarah, första halvåret 2019 

 

Enligt nämndens riktlinjer om Lex Sarah – skyldigheten att anmäla 

missförhållanden inom vård, omsorg och socialtjänst – ska nämnden två 

gånger per år få en sammanställning över rapporter och åtgärder. 

 

Under första halvåret 2019 har nämnden tagit emot 18 rapporter enligt Lex 

Sarah från Division Social omsorg (DSO). Se bifogad sammanställning. Ut-

redning har inkommit i 15 ärenden. Nämndens ordförande har avslutat 10 av 

ärendena på delegation. Fyra har anmälts vidare till Inspektionen för Vård 

och omsorg (IVO), då de betraktats som allvarliga missförhållanden. Tre har 

hunnit avslutas av IVO, då de varit nöjda med de åtgärder nämnden 

presenterat. Slutligen finns beslut om att anmäla i ytterligare ett ärende, men 

där inväntas åtgärdsplan. 

De åtgärder verksamheten vidtagit för att händelserna inte ska upprepas 

framgår av bifogad sammanställning. Ofta handlar det om framtagande av 

nya rutiner alternativt att säkra upp att befintliga rutiner blir kända och följs. 

Ibland handlar det om att enhetschef kontinuerligt lyfter värdegrunds- och 

etiska frågor i arbetsgruppen. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Orvar Windisch (M). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapport ”Sammanställning Lex Sarah-rapporter första halvåret 

2019” enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-07-30. 
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VON § 68 Dnr VON19/48 

 

Rapporter från interna tillsyner under maj-juni 2019 

 

Sakkunnig tjänsteman för Vård- och omsorgsnämnden och MAS (Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska) har under maj-juni genomfört två interna tillsyner 

enligt beslutad tillsynsplan. De verksamheter som besökts är 

hemtjänstföretaget Invita Omvårdnad AB samt det privat drivna äldre- och 

demensboendet Betelhemmet. 

 

Tillsynerna har under 2019 fokus på områden som vi på olika sätt kunnat 

konstatera är förbättringsområden. 

 

Bedömningen är att Invita är en välskött verksamhet. Även här finns dock 

förbättringspotential, främst när det gäller samverkan med sjuksköterska.  

 

Även Betelhemmet bedöms vara en mycket väl fungerande verksamhet. Det 

finns ett nära ledarskap och ledningen av verksamheten är mycket aktiv och 

medveten. De brister som ändå finns är man medveten om och öppen med.  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsrapporterna, bilagda tjänsteskrivelse daterad 2019-06-

28. 

 

 

Beslutet skickas till 

Invita omvårdnad AB 

Betelhemmet 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Webbredaktör på Beställarkontoret för publicering på hemsidan 
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VON § 69 Dnr VON18/117 

 

Förändring i budgetgruppen, Vård- och omsorgsnämnden 2019–2022 

 

Budgetgruppen är parlamentariskt sammansatt med en representant från 

vart och ett av de åtta partierna. Gruppens uppgift är att vara vägledande 

och beredande i frågor som rör nämndens budget eller i till budgeten 

närliggande frågeställningar. 

 

Enligt § 9 valdes ledamöter till nämnden. Nu har kristdemokraternas ledamot 

Lars Lundqvist avsagt sig sitt uppdrag i Vård- och omsorgsnämnden. Han 

ersätts med Marita Göransson, som därmed även tar plats i nämndens 

budgetgrupp.  

 

Vid nämndens sammanträde redogör ordförande för förslag om tillägg av en 

ytterligare att-sats, mot bakgrund av Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-10 

§ 222 om att utse Lovisa Backberg (V) till ny ersättare i Vård- och 

omsorgsnämnden i stället för Helena Dahlström (V) från och med 2019-09-

10, enligt följande: 

att välja Lovisa Backberg (V) till ledamot i budgetgruppen istället för Helena 

Dahlström (V).  

 

Nämnden godkänner tillägget till det framskrivna förslaget. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att Marita Göransson ersätter Lars Lundqvist i Vård- och omsorgsnämndens 

budgetgrupp för perioden 2019-2022, som representant för 

Kristdemokraterna, 

 

att välja Lovisa Backberg (V) till ledamot i budgetgruppen istället för Helena 

Dahlströms (V). 

 

 

Beslutet skickas till 

Nämndregistrator 

Assistent på Beställarkontoret 
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 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

VON § 70 Dnr VON19/4 

 

Delegationsärenden 

 

Bilagt finns förteckning över inkomna anmälningar av delegationsbeslut till 

och med 2019-09-04. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 

 

  







       

 

   

 
 

   

 
  

       

Vård- och omsorgsnämnden 
 

    

Delegationsbeslut 
2019-09-12 
 

 

     

       

Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum 

1 VON19/4:7 Lista över beslut januari 2019 Division Social omsorg 2019-01 

2 VON19/4:8 Lista över beslut mars 2019 Division Social omsorg 2019-03 

3 VON19/4:9 Lista över beslut april 2019 Division Social omsorg 2019-04 

4 VON19/4:10 Lista över beslut maj 2019 Division Social omsorg 2019-05 

5 VON19/4:11 Lista över beslut juni 2019 Division Social omsorg 2019-06 
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 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

VON § 71 Dnr VON19/1 

 

Anmälningsärenden 

 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 

2019-09-04. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

§ 72 

 

Övrigt 

 

Maria Gilstig (M) ställer fråga om kötider till Särskilt boende. Ordförande 

meddelar att frågan tas med till nästa nämndsammanträde. 




