
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-24 

 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  

 

  
Plats och tid Stadshuset sal B, 2019-10-24, kl. 13:30- 15:25 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Sofia Amloh (S), ordf 
Erika Nyman (C), 1:e v ordf 
Maria Gilstig (M), 2:e v ordf 
Andreas Ekstrand (S) 
Rauni Ringberg (S) 
Fekade Gebremichael (S) 
Kenneth Bjurström (MP) 
Marita Göransson (KD) 
Marianne Nordblom (L) 
Marianne Sohlman Zetterström (SD) 
Johan Stenberg (M) tj. ers 
 

Ersättare 
Harry Malmqvist (S) 
Lena O´Connor (S) 
Lennart Hagerström (S) 
Jessika Keereweer Andersson (C) 
Annika Bengtsson (KD) 
Jessica Johansson (L) 
Vakant efter Hans Hedlund (SD)  
Lovisa Backberg (V) 
 

  
  
Övriga deltagare Marie Johnsson sakkunnig KLK, Karin Lindgren verksamhetschef DSO, Hanna Nyberg 

verksamhetschef Ansvar och Omsorg (del av § 73), Charlotte Haggren verksamhetschef 
Ansvar och Omsorg (del av § 73), Johanna Ohlin verksamhetschef Betelhemmet (del av § 
73), Josefine Boberg operativ chef Betelhemmet (del av § 73), Fredrik Sköld 
aktivitetssamordnare DSO, Päivi Pannula administrativ chef DSO, Carina Bark 
verksamhetschef DSO, Per-Uno Nilsson myndighetschef DSO, Ann Gustafsson Nordblom 
MAS DSO, Stefan Heinebäck divisionschef Social Omsorg 
 
 

 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Johanna Sterner 
Paragrafer §§ 73–85 

    
    
 Ordförande .............................................................. 

Sofia Amloh 
 

    
    
 Justerande .............................................................. 

Maria Gilstig 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

 
Organ Vård- och omsorgsnämnden 
    
Sammanträdesdatum 2019-10-24 Sista dag för överklagande 2019-11-20 
    
Anslag uppsatt den 2019-10-30 Datum för anslags nedtagande                         2019-11-21 
    
Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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VON § 73  Dnr VON19/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Pågående arbete med implementering av SKL:s 

rekommendation 
Karin Lindgren DSO, 
Hanna Nyberg och 
Charlotte Haggren AoO, 
Johanna Ohlin och 
Josefine Boberg 
Betelhemmet  
 

2 Enligt beställning: aktiviteter på säbo 
 

Aktivitetssamordnare 
Fredrik Sköld DSO 
 

3 Enligt beställning: systematiskt kvalitetsarbete 
 

Päivi Pannula, Carina 
Bark DSO 
 

4 Information om kön till särskilt boende för äldre Marie Johnsson KLK, 
Päivi Pannula, Per-Uno 
Nilsson DSO 
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VON § 74 Dnr VON19/7 
 
Uppföljning bemanning legitimerad personal sommaren 2019 
 
Inför sommaren gjordes en riskanalys för perioden med reducerad 
bemanning när det gäller legitimerad personal inom Division Social omsorg 
(DSO). Se bilaga. Syftet var att identifiera riskområden och planera åtgärder 
för att upprätthålla patientsäkerheten under sommaren. Fyra huvudsakliga 
risker identifierades. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har nu gjort 
en uppföljning: 
 
Risk 1: Uppföljning av åtgärder prioriteras bort 
De flesta upplever inte att de behövt omprioritera eller skjuta upp åtgärder 
och bedömningar. 
 
Risk 2: Minskade möjligheter till handledning 
Möjligheten till handledning har varit varierad. Personalen upplever att 
behovet av handledning skulle minskas om introduktionen var bättre.  
 
Risk 3: Ökad korttidsfrånvaro vid ökad belastning 
Då upplevelsen är att sommaren fungerat bra, har heller inte 
korttidssjukfrånvaron utvecklats negativt.   
 
Risk 4: Minskad personalkontinuitet 
Upplevelsen är att kontinuiteten kunnat upprätthållas. 
 
MAS slutsats är att sommaren fungerat väl med upprätthållen 
patientsäkerhet och att identifierade risker hanterats med ett i stort sett gott 
resultat. Hon poängterar dock att delegeringsprocessen inte fullt ut följer 
gällande riktlinje. Avslutningsvis lämnas ett antal förslag till förbättringar inför 
sommaren 2020. 
 
 
Marianne Sohlman Zetterström (SD) lämnar särskilt yttrande. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
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VON § 74 Dnr VON19/7 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av genomförd uppföljning av bemanning 
legitimerad personal sommaren 2019, enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-10 
 
att uppdra åt Division Social omsorg att inför sommaren 2020 ta hänsyn till 
de förbättringsmöjligheter som MAS identifierat  
 
 
Bilaga § 74: Särskilt yttrande 
 
Beslutet skickas till 
Division Social omsorg 
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VON § 75 Dnr VON19/9 
 
Uppföljning av arbetet med placering på grupp- och servicebostad 
 
I början av året lämnades en Lex Sarah-rapport avseende arbetet med 
placering av brukare på grupp- och servicebostäder. Den beskrev att 
verksamheten inte lever upp till sina skyldigheter gentemot brukarna. När 
nya brukare placeras på ett boende förväntas den enskilde anpassa sig till 
verksamhetens förutsättningar, istället för att insatser och omsorg anpassas 
efter brukarens behov. Rapporten avslutades, men nämndens sakkunniga 
tjänsteman och Medicinskt ansvarig sjuksköterska fick i uppdrag att göra en 
särskild uppföljning av arbetssättet vid placeringar. 
 
Uppföljningen visar på tre problemområden: 
• Brukarens behov sätts inte i centrum 
• Oklarheter kring beslutanderätt 
• Oklarheter i arbetssätt 
 
Hösten 2018 genomförde PWC en genomlysning av socialpsykiatrin och de 
brister som då uppmärksammades överensstämmer väl med det som 
framkommit i nu genomförd uppföljning. 
 
Maria Gilstig (M), Marita Göransson (KD), Marianne Nordblom (L), Johan 
Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica Johansson (L) lämnar 
särskilt yttrande.  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-
04 
 
att uppdra åt Division Social omsorg att åtgärda de brister som uppföljningen 
pekar på 
 
att uppdra åt Division Social omsorg att till andra nämndsammanträdet 2020 
ställa samman en skriftlig rapport över hur åtgärdsarbetet framskrider 
 
 
Bilaga § 75: Särskilt yttrande 
 
Beslutet skickas till 
Division Social omsorg  
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VON § 76 Dnr VON19/2 
 
Delårsrapport 2019 
 
För Vård- och omsorgsnämnden finns nu en delårsrapport per 2019-08-31 
framtagen i enlighet med gällande anvisningar. Lagd prognos innebär ett 
årsresultat på +13,7 mnkr. Det stämmer väl överens med tidigare prognoser 
under våren. Såväl äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta 
beräknas bidra med ekonomiska överskott. Arbete pågår med de 
förbättringsuppdrag nämnden fått av Kommunfullmäktige för året och 
indikatorerna som ska visa hur det ser ut med måluppföljningen har antingen 
nått målnivån eller uppvisar en förbättring mot året innan.   
 
Inlägg i ärendet görs av Maria Gilstig (M), Marianne Sohlman Zetterström 
(SD), Sofia Amloh (S), Johan Stenberg (M) och Marita Göransson (KD). 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna Delårsrapport 2019 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2019-09-27 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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VON § 77 Dnr VON19/48 
 
Rapporter från interna tillsyner under september-oktober 2019 
 
Sakkunnig tjänsteman för Vård- och omsorgsnämnden och MAS (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska) har under september-oktober genomfört fem interna 
tillsyner enligt beslutad tillsynsplan. De verksamheter som besökts är 
Hemtjänstgrupp Norr, Svärtavägens gruppbostad, Sommarvägens 
serviceboende, Skolvägens gruppboende och Marsvägens serviceboende. 
 
Hemtjänstgrupp Norr är aktiv i sitt utvecklingsarbete under ny enhetschef.  
 
Bilden av grupp- och serviceboendena är relativt likartad boendena emellan. 
Som rapporterats även från tidigare interna tillsyner, saknas mycket av det 
systematiska kvalitetsarbetet i olika stor utsträckning. Anmärkningsvärt är att 
de riktlinjer som beslutats av MAS på delegation av Vård- och 
omsorgsnämnden inte följs eller är kända bland enhetschefer och personal. I 
detta sammanhang avses främst riktlinjerna för riskhantering respektive 
Lokal instruktion för läkemedelshantering.  
 
Inlägg i ärendet görs av Marianne Nordblom (L) och Sofia Amloh (S) 
 
Divisionschef Social Omsorg Stefan Heinebäck besvarar fråga. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna tillsynsrapporterna, bilagda tjänsteskrivelse daterad 2019-10-
08 
 
att uppdra åt Division Social omsorg att säkerställa implementeringen av 
MAS riktlinjer, så att de får sin verkan i verksamheterna 
 
att uppdra åt sakkunnig tjänsteman och MAS att följa upp implementeringen 
i samband med 2020 års interna tillsyner   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Division Social omsorg 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Webb-redaktör på Beställarkontoret för publicering på hemsidan 
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VON § 78 Dnr VON19/95 
 
Disponering av 2019 års stimulansmedel för förstärkning av 
äldreomsorgen 
 
För 2019 har Nyköpings kommun fått möjlighet att rekvirera 3 196 803 kronor 
från Socialstyrelsen att använda till förstärkning av äldreomsorgen. Enligt 
VON § 63 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen besluta att rekvirera medlen och att ge Vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att besluta om hur medlen ska användas. Detta 
väntas Kommunstyrelsen fatta beslut om 2019-10-21. 
 
Medlen föreslås användas till att förstärka hälso- och sjukvården. Det är ett 
område som har behov av satsningar och som finns som resurs för såväl 
den kommunala som den privat drivna verksamheten. Specifikt föreslås 
medlen finansiera följande satsningar: 
 

• En förstärkning av rehabiliteringsresurserna i form av fysioterapeuter 
och arbetsterapeuter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har 
tidigare konstaterat att det inte varit patientsäkert med ett stort antal 
patienter att ansvara för per rehabiliteringsansvarig. Även om 
förstärkningar skett sedan dess, är möjligheten för brukarna att få 
större rehabiliteringsinsatser fortfarande begränsad. Dessutom 
behöver dessa resurser nyttjas för att hålla all personal utbildad i 
belastningsergonomi. Detta har inte fungerat under de senaste åren, 
vilket Arbetsmiljöverket anmärkt på.   

 
• En sjuksköterska med ett koordinatorsuppdrag med placering inom 

hemsjukvården. Uppdraget är att säkra att utskrivningen från 
lasarettet ska fungera väl och säkert för såväl patient som alla 
berörda resurser och utförare av hemtjänst och särskilt boende.  
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VON § 78 Dnr VON19/95 
 
Inlägg i ärendet görs av Marita Göransson (KD), Sofia Amloh (S), Johan 
Stenberg (M) och Jessica Johansson (L). 
 
Sakkunnig tjänsteman Marie Johnsson och verksamhetschef Division Social 
Omsorg Carina Bark besvarar fråga. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att stimulansmedlen för äldreomsorg 2019 ska finansiera satsningar på 
rehabiliteringspersonal samt sjuksköterska med koordinatorsuppdrag 
avseende hemgång från lasarett 
 
att utbetala medlen till Division Social omsorg för att genomföra beslutade 
satsningar 
 
att uppdra åt Division Social omsorg att vid första nämndsammanträdet 2020 
muntligen redogöra för hur satsningarna fallit ut  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Ansvar & omsorg 
Betelhemmet 
Olivia hemomsorg 
Invita omvårdnad 
Näckrosens hemtjänst 
Division Social omsorg 
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VON § 79 Dnr VON19/76 
 
Yttrande över motion ”Krav på utdrag ur belastningsregistret vid 
anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation” 
 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion om krav på utdrag ur 
belastningsregistret (KK 19/204). Motionen går ut på att ett krav på 
registerutdrag ska finnas inför anställningar inom äldreomsorgen och 
omsorgen om funktionsnedsatta.  
 
Ett förslag till yttrande har upprättats, vilket innebär att motionen 
rekommenderas avslås. Det är självklart för Vård- och omsorgsnämnden att 
äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna känna sig trygga 
och väl omhändertagna inom nämndens verksamheter. Det bästa sättet att 
säkra detta är att bedriva ett kontinuerligt värdegrundsarbete.  
 
Marianne Sohlman Zetterström (SD) yrkar bifall till att anta eget 
alternativyttrande, enligt bilaga till protokollet. 
 
Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på bifall till 
framskrivet förslag mot Marianne Sohlman Zetterströms (SD) yrkande om 
bifall till att anta alternativyttrandet och finner att nämnden beslutar enligt 
framskrivet förslag. 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet över motionen ”Krav på utdrag ur belastningsregistret vid 
anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation”, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09. 
 
 
Bilaga § 79: Alternativyttrande 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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VON § 80 Dnr VON19/5 
 
Ej verkställda beslut enligt 16 kap §§ f och h Socialtjänstlagen (SOL), 
andra kvartalet 2019 
 
Division Social omsorg (DSO) har lämnat redogörelse enligt 
Socialtjänstlagen för beslut som inte verkställts inom tre månader under 
andra kvartalet 2019 till Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO). 
Rapporteringen omfattar 30 beslut, varav 15 funnits med även i tidigare 
rapportering. Sammanställningen i tjänsteskrivelsen är avidentifierad för 
anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Under kvartalet har ett 
beslut verkställts.  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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VON § 81 Dnr VON19/6 
 
Ej verkställda beslut enligt § 28 h Lagen om stöd och service (LSS) till 
vissa funktionshindrade, andra kvartalet 2019 
 
Division Social omsorg (DSO) har lämnat redogörelse enligt LSS för beslut 
som inte verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2019 till 
Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Rapporteringen omfattar 33 beslut, 
varav 25 funnits med även i tidigare rapportering. Sammanställningen i 
tjänsteskrivelsen är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och 
revisorerna. Under kvartalet har två beslut verkställts och tre beslut har tagits 
bort från inrapporteringen p g a avslut på enskilds begäran. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-10-10. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Revisorerna 
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VON § 82 Dnr VON19/101 
 
Sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden 2020 
 
Förslag till sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden 2020 har 
tagits fram. Vård- och omsorgsnämndens sammanträden äger rum på 
torsdagar kl. 13:30 i Stadshuset Sal B om inget annat framgår av kallelsen. 
 
6 februari 
12 mars 
23 april 
4 juni 
 
10 september 
29 oktober 
3 december 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesdagar för 2020 enligt ovan. 
 
 
Beslut till: 
Division Social Omsorg 
Informationen 
Vaktmästeriet 
Webbredaktör 
Nämndregistrator 
Kommunikation 
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VON § 83   Dnr VON19/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
10-16 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  
  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
2.14.
1

VON19/77:4 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport från Nattpatrull/HT Brandkärr Ordförande Vård- och 
omsorgsnämnden

2019-09-25

Delegationsbeslut

2019-10-16
Utskriftsdatum

Vård- och omsorgsnämnden
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VON § 84  Dnr VON19/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-10-16. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
  



       

 

   

 
 

   

 
  

       

Vård- och omsorgsnämnden 
 

    

Anmälningsärenden 
2019-10-24 
 

 

     

       

Pt Från Handlingsrubrik Dnr 
1 Beställarkontoret Månadsbrev sommaren 2019 - från samtliga tre boenden: 

Riggargatan, Björkgården  
och S:t Anna, inom Ansvar & omsorg 

VON19/25:9 

2 Beställarkontoret Minnesanteckningar från möte med ledningsgrupp Personligt ombud 
2019-09-13 

VON18/112:18 

3 Division Social 
omsorg 

Beslut från IVO gällande avslut av ärendet rörande Lex Sarah rapport 
om missförhållande, Stensgårdens gruppboende, Dnr 8.1.2-
29448/2019-5 

VON19/72:10 

4 Beställarkontoret Protokoll 2019-09-13, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

VON19/39:7 

5 Beställarkontoret Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård, § 25 2019-09-13: Sammanträdestider 2020 

VON19/39:8 

6 Division Social 
omsorg 

Redovisning av åtgärdsplan avseende Lex Sarah rapport avseende 
missförhållande - gällande brukare född 1943 HT Nattpatrullen/HT 
Brandkärr    

VON19/77:3 

7 Beställarkontoret Beslut att bifalla Mo LSS AB´s ansökan om tillstånd att bedriva 
bostad med särskild service för vuxna i form av gruppbostad enligt 
LSS, för personer med autism eller autismliknande tillstånd 

VON19/1:17 

8 Beställarkontoret Inspektionsmeddelande: Resultat av inspektion gällande 
arbetsmiljöarbete 2019-09-23 på arbetsställe Division Social omsorg, 
Forsgränd 12, samt information om återbesök 2019-12-11 

VON19/75:2 

9 Beställarkontoret Skrivelse avseende behov av utredning om bristande kompetens i 
ledning och drift av Fontänhuset i Nyköping 

VON19/100:1 

10 Beställarkontoret Komplettering till skrivelse avseende behov av utredning om 
bristande kompetens i ledning och drift av Fontänhuset i Nyköping 

VON19/100:2 

 



11 Division Social 
omsorg 

Lex Sarah rapport avseende missförhållande, Hemtjänst Norr VON19/102:1 

12 Beställarkontoret Epost: Information om utjämning av LSS-kostnader mellan 
kommuner, utjämningsåret 2020, preliminärt utfall 

VON19/1:18 

13 Beställarkontoret Tabeller med information avseende utjämning av LSS-kostnader 
mellan kommuner, utjämningsåret 2020, preliminärt utfall 

VON19/1:18.1 

14 Mann Service AB Beslut från IVO: Beviljande av ansökan om att bedriva hemtjänst 
enligt SoL, Mann Service AB, Dnr 6.3.1-8518/2019 

VON19/29:3 

15 Socialstyrelsen Information: Regeringen föreslår ökat statsbidrag till kommuner som 
bedriver verksamhet med personligt ombud 

VON19/104:1 

16 Division Social 
omsorg 

Lex Sarah rapport avseende missförhållande, Gruppbostaden 
Trillingsbergsvägen 57 

VON19/105:1 

17 Beställarkontoret Månadsbrev september 2019 - Ansvar & omsorg VON19/25:11 

18 Beställarkontoret Svar på inkommen skrivelse från medlem på Fontänhuset VON19/100:3 
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Vård- och omsorgsnämnden 2019-10-24 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

VON § 85  
 
Övrigt 
 
Fråga lyfts kring verksamhetsbesök och om det är något som kommer 
genomföras framöver. 
 
Ordförande besvarar frågan. 
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