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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 1 Informationsärenden 

Diarienummer: VON23/3 

1 Prisutdelning: Innovations- och 
dokumentationspriset 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
presidie 

2 Presentation verksamhetschefer och 
verksamheter Division Social omsorg 
(DSO) 

Divisionschef och 
Verksamhetschefer 
DSO 

3 Fördjupning inom hemtjänsten Verksamhetschef DSO 
Mattias Carlsson 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 2 Verksamhetsberättelse 2022 Vård- och 
omsorgsnämnden 

Diarienummer: VON22/136 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2022 är nu 
upprättad.  

Uppdragen rörande hemgångsteam samt insatser för personer med 
samsjuklighet är slutförda med gott resultat och i övrigt är flertalet 
uppdrag/mål delvis genomförda/nådda.   

Ekonomiskt redovisar nämnden ett resultat på +20,3 mnkr. De främsta 
anledningarna till överskottet är färre hemtjänsttimmar och lägre kostnader 
för personlig assistans. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M), Marianne Nordblom (L) och 
Fredrik Dahlin (M). 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson och Verksamhetschef Division 
Social omsorg Mattias Carlsson svarar på nämndens frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna verksamhetsberättelse 2022 med bilaga, enligt bilagor
till tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25.

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 3 Sammanställning av Lex-Sarah rapporter, 
andra halvåret 2022 

Diarienummer: VON22/67 

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 andra halvåret 2022 har nämnden tagit emot 24 rapporter enligt Lex 
Sarah från Division Social omsorg (DSO). Se sammanställning bifogad 
tjänsteskrivelsen. Utredning har inkommit i 20 av ärendena. Nämndens ord-
förande har avslutat 15 av ärendena på delegation. Fem ärenden har eller 
kommer att anmälas vidare till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), då 
de betraktades som allvarliga missförhållanden. Fyra av dessa har därefter 
avslutats av IVO, då de ansåg att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder. Den 
återstående har ännu inte skickats in till IVO.   

Vidtagna åtgärder handlar ofta om framtagande av nya rutiner alternativt att 
säkra upp att befintliga rutiner blir kända och följs. Vanliga bakgrunder till 
rapporterna detta halvår har varit försvunna kontanter samt bristande 
kompetens hos personalen.  

Under samma period har en Lex Sarah-rapport kommit från de privata utför-
arna. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Marita Göransson (KD) lämnar ett särskilt yttrande 

Inlägg i ärendet görs av Marianne Nordblom (L). 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson svarar på nämndens frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna rapport ”Sammanställning Lex Sarah-rapporter andra
halvåret 2022” enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16.

Bilaga VON §3 
Särskilt yttrande 



KRISTDEMOKRATERNA SÄRSKILT YTTRANDE 

Vård- och omsorgsnämnden den 2/2 2023 

Sammanställning av Lex-Sarah rapporter, andra halvåret 2022 

Ärende nr: VON22/67 

När vi läst denna sammanställning av Lex-Sarah rapporter vill vi påpeka 

följande. 

Det framkommer i ärendet att orsaken till Lex-Sarah rapporterna ofta beror på 

nya riktlinjer som inte är kända för personalen eller att riktlinjer inte följs. 

Denna orsak till låg kvalitet i verksamheten har varit känd en längre tid av det 

politiska styret. 

Den andra orsak som nämns är att personalen saknar kompetens. Även denna 

brist har varit känd under en lång tid. 

Kristdemokraterna anser att dessa brister måste det politiska styret 

(socialdemokraterna och moderaterna) ta på allvar och snarast skapa 

förutsättningar för att få till en förändring. 

,MmdhJ� 
Marita Göransson (KD) 

Bil. VON § 3



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 4 Detaljbudget 2023 Vård- och 
omsorgsnämnden     

Diarienummer: VON22/112 

Vård- och omsorgsnämnden har för 2023 tilldelats en ekonomisk ram på 
1 242,4 mnkr av Kommunfullmäktige. Utifrån detta har ett förslag till 
detaljerad budget tagits fram enligt bilaga till denna tjänsteskrivelse. Av 
denna framgår hur ramen fördelas mellan olika verksamheter.  

Utöver den årliga prisuppräkningen och vissa administrativa justeringar fick 
nämnden ett par tillskott av Kommunfullmäktige: 

• Volymökning grupp- och servicebostäder: 8,0 mnkr
• Nära Vård: 2,0 mnkr

I ramen inkluderas även det statliga bidraget för en stärkt äldreomsorg, som 
ska nyttjas till utveckling av äldreomsorgen och som kommer såväl Division 
Social omsorg, som de privata utförarna till del. Den ekonomiska 
nettoeffekten för nämndens del är därmed +/-0. Tillskotten samt 
hanteringen av det statliga bidraget påverkar jämförelsen mellan åren 
tydligt. 

Barnrättsprövning 
Ja, se bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Ann-Marie Eriksson (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska återvisas för 
ytterligare beredning och i andra hand avslag till det framskrivna förslaget 
med hänvisning till SD:s alternativa budget som ställts till 
Kommunfullmäktige. 

Marita Göransson (KD) yrkar avslag till framskrivet förslag med hänvisning till 
KD:s alternativa budget som ställts till Kommunfullmäktige. 

Marianne Nordblom (L) yrkar avslag till det framskrivna förslaget med 
hänvisning till L:s alternativa budget som ställts till Kommunfullmäktige. 

Kent Pettersson (S), Fredrik Dahlin (M) och Lovisa Bjurlén (V) yrkar bifall till 
framskrivet förslag. 

Ordförande redogör för en propositionsordning där det av Ann-Marie 
Eriksson (SD) framförda yrkandet om återvisning hanteras först. Därefter 
kommer de separata yrkandena om avslag med hänvisning till (SD), (KD) 
och (L)s budgetar i kommunfullmäktige att hanteras och proposition 
kommer att ställas för att få fram ett motförslag som sedan ställs mot det 
framskrivna förslaget som utses till huvudförslag.  

Nämnden godkänner propositionsordningen. 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Ordförande ställer därefter proposition på Ann-Marie Erikssons (SD) 
yrkande om att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot att 
ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ordförande ställer sedan proposition på det av Marita Göransson (KD) 
framförda yrkandet om avslag med hänvisning till (KD)s budget mot 
Marianne Nordbloms (L) yrkande om avslag med hänvisning till (L) s budget 
och finner att Marita Göranssons (KD) yrkande vinner gehör. 

För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande därefter 
proposition på Marita Göranssons (KD) yrkande mot Ann-Marie Erikssons 
(SD) yrkande om avslag med hänvisning till (SD) s budget och finner att Ann-
Marie Erikssons (SD) yrkande vinner gehör och utses till motförslag. 

Slutligen ställer ordförande proposition på Ann-Marie Erikssons (SD) 
yrkande om avslag mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att anta detaljbudget för 2023 enligt bilaga till tjänsteskrivelse
daterad 2023-01-19.

Reservation (skriftlig VON §4) 

Ann-Marie Eriksson (SD) lämnar en skriftlig reservation. 

Marita Göransson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Bilaga  

VON § 4 skriftlig reservation 



Skriftlig reservation. 

Ärende . Lf 
Detaljbudget 2023 Vård- och omsorgsnämnden. 
VON22/112 

Sverigedemokraternas budget ger ett tillskott till nämnden på 
13, 1 mnkr mot styrande majoritets (S och M) budget. 
Vi prioriterar ökad grundbemanning, kostnadsfria trygghetslarm och kostnadsfria 
halkskydd för personer över 65 år. 
Dessa tillskott ger ändringar i nämndens detaljbudget. 
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Ann-Marie Eriksson (SD) 2023-02-02 

Bil. VON § 4



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 5 Överenskommelse 2023, Vård- och 
omsorgsnämnden-Division Social omsorg  

Diarienummer: VON22/109 

Ett förslag till Överenskommelse för 2023 mellan Vård- och 
omsorgsnämnden och Division Social omsorg (DSO) är nu framtaget. I 
överenskommelsen regleras bland annat ansvarsfördelning, grunduppdrag, 
mål och uppdrag för året samt de ekonomiska ersättningarna och villkoren 
för dessa. 

Flertalet mål och uppdrag har tilldelats Vård- och omsorgsnämnden från 
Kommunfullmäktige, vilka i överenskommelsen delas vidare till DSO. Dess-
utom finns ett antal uppdrag från nämnden till divisionen.  

Den ekonomiska ramen är förstärkt med volymanpassning avseende grupp- 
och servicebostäder. Likaså inkluderas satsningar på bland annat Nära vård, 
Bostad först och Boendestödet. Den förstärkning av divisionens budget på 
20 mnkr, som nämnden gjorde under 2022 är nu inkluderad i ramen.   

Bilagan gällande hemtjänst avser det förfrågningsunderlag som omfattar 
samtliga utförare – oavsett kommunal eller privat drift. Detta revideras 
löpande vid behov i separata ärenden. Bilagan gällande särskilt boende för 
äldre har inte förändrats sedan den varit uppe för beslut i nämnden tidigare. 

Barnrättsprövning 
Nej, överenskommelsen är en verkställighet av den budget som nämnden 
beslutat om. Inför beslutet om budget gjordes en prövning. Mot den 
bakgrunden har det i enlighet med barnkonventionen inte funnits skäl att 
genomföra en prövning av barnets bästa i detta beslut. 

Ann-Marie Eriksson (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska återvisas för 
ytterligare beredning och i andra hand avslag till det framskrivna förslaget 
med hänvisning till SD:s alternativa budget som ställts till 
Kommunfullmäktige. 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande därefter proposition på 
Ann-Marie Erikssons (SD) yrkande om att ärendet ska återvisas för ytterligare 
beredning mot att ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Slutligen ställer ordförande efter nämndens godkännande proposition på 
Ann-Marie Erikssons (SD) yrkande om avslag mot framskrivet förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att anta Överenskommelse 2023 mellan Vård- och omsorgsnämnden
och Division Social omsorg, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2023-01-18.

Reservation (skriftlig VON § 5) 
Ann-Marie Eriksson (SD) lämnar en skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till:  
Division Social omsorg 

Bilaga  

VON § 5 skriftlig reservation 



Skriftlig reservation. 

Ärende f-� 
Överenskommelse 2023, Vård- och omsorgsnämnden - Division Social Omsorg. 
VON22/109 

sverigedemokraternas budget ger ett tillskott till nämnden på 
13, 1 mnkr mot styrande majoritets (S och M) budget. 
Vi prioriterar ökad grundbemanning, kostnadsfria trygghetslarm och kostnadsfria 
halkskydd för personer över 65 år. 
Dessa satsningar ger förändringar i förslag till överenskommelse mellan nämnd och 
division. 

Ann-Marie Eriksson (SD) 2023-02-02 

Bil. VON § 5



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 6 Internkontrollplan 2023 

Diarienummer: VON22/113 

I kommunallagens 6 kap 6 § anges att ”nämnderna skall var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller 
när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har läm-
nats över till någon annan.” 

Internkontroll handlar om att ha grepp över verksamheten - vad som görs, 
hur det går till, när det görs och varför. Med andra ord - styrning, effektivitet 
och kvalitet, i syfte att ge trygghet för medborgare, anställda och politiker. 
Nämndens internkontroll ska vara systematisk och bygga på en riskanalys. 

2023 års internkontrollplan har arbetats fram av nämndens presidium och 
innehåller kontrollområdena 
• Tillsyn via kamera/telefon inom hemtjänsten
• Matinköp via MatHem inom hemtjänsten
• Avvikelser från gängse beslut avseende hemtjänst
• Val mellan insatserna gruppbostad/personlig assistans

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att anta internkontrollplan för 2023 i enlighet med bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18.

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Revisorerna 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 7 Revidering av plan för årlig rapportering från 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Diarienummer: VON22/138 

MAS-funktionen tillkom då ansvaret för viss hälso- och sjukvård fördes över 
från landstingen (numera Regionerna) till kommunerna. Lagstiftaren ansåg 
då att vissa arbetsuppgifter måste utföras av en medicinskt sakkunnig 
person med sådan utbildning och erfarenhet att det fanns rimliga 
möjligheter att utföra dem på ett patientsäkert sätt. MAS’ ansvar listas i 
hälso- och sjukvårdsförordningen och första punkten handlar om att 
säkerställa att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. 

I Nyköpings kommun ses MAS som Vård- och omsorgsnämndens förlängda 
arm inom hälso- och sjukvårdens kvalitetsfrågor. Nämnden har fastställt en 
plan för den årliga rapportering som ska göras av MAS till nämnden. Vid 
behov ska planen revideras och det har nu blivit dags för detta. Se bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna förslag till plan för årlig rapportering från MAS enligt
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19, samt

2) att den reviderade rapporteringsplanen gäller från och med 2023.

Beslutet skickas till:  
Division Social omsorg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 8 Rapport utveckling av anhörigstöd 

Diarienummer: VON21/40 

Division Social omsorg (DSO) har tidigare haft i uppdrag att utveckla 
Anhörigstödet enligt Motala-modellen (§ 33/21). Arbetet har sedan 
avrapporterats och följts av Vård- och omsorgsnämnden. Se § 92 2001, 105 
2021 och 79 2022. Nämnden fattade också beslut om en riktlinje för 
Anhörigstöd enligt § 105 2022. DSO har nu lämnat en rapport över hur 
utvecklingsarbetet går gällande såväl Motala-modellen som riktlinjen. 
Rapporten finns bilagd tjänsteskrivelsen. 

Av rapporten framgår att det bedrivs ett mycket aktivt utvecklingsarbete. 
Den anhörigkonsulent som nämnden beslutade att finansiera är anställd 
sedan augusti 2022. Man ser redan konsekvenser i form av kortare 
väntetider och att information når ut till fler. Framåt kommer bland annat 
rutiner och verktyg för mätning av måluppfyllnad att tas fram.   

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna rapport om Anhörigstöd i enlighet med bilaga till
tjänste-skrivelse daterad 2023-01-19.

Beslutet skickas till:  
Division Social omsorg 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 9 Rapport om åtgärder efter intern tillsyn inom 
funktionsstödsomsorgen 

Diarienummer: VON21/69 

Hösten 2021 genomförde Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
nämndens sakkunniga tjänsteman interna tillsyner i alla verksamheter inom 
FSO. (Ny benämning för detta är från och med 2022 
verksamhetsuppföljning.) En rad brister påvisades och Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade därför enligt § 107 (2021) att uppdra åt 
Division Social omsorg (DSO) att vidta åtgärder mot dessa brister. Enligt § 
35 (2022) redovisades åtgärdsarbetet, vilket nämnden följt upp enligt § 55 
och 77 (2022). Nu har DSO återkommit med ännu en uppföljningsrapport, 
enligt bilaga.   

Bristerna handlade om: 

• Introduktion i verksamhetssystemet Procapita
• Basal hygien i form av egenkontroller och hygienronder
• Följsamhet till riktlinjen rörande delegering
• Läkemedelshanteringen
• Säkerställande av brukarnas fritidsaktiviteter
• Höjd chefsnärvaro

Av rapporten framgår att det nu finns åtgärder vidtagna inom samtliga 
områden. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna rapport om åtgärder efter interna tillsyner inom
funktionsstödsomsorgen, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2023-01-19.

Beslutet skickas till:  
Division Social omsorg 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 10 Revidering av riktlinjer avseende boendestöd 

Diarienummer: VON18/106 

Vård- och omsorgsnämndens (VON) riktlinjer för handläggning är ett 
levande dokument vars syfte är att vara ett stöd för handläggare i sin 
myndighetsutövning då en enskild söker insatser inom nämndens 
ansvarsområde. Riktlinjerna anger den politiska ambitionen samtidigt som 
de anpassas efter rättspraxis. 

I december 2019 fattade nämnden beslut om förändrade riktlinjer avseende 
boendestöd som skulle gälla från och med 2020-01-01. Förändringarna 
avsåg att hemtjänsten fick överta larm och läkemedelshantering från 
boendestöd, liksom insatser som utfördes sena kvällar och helger. 
Nämndens uppföljningar av de förändrande riktlinjerna (Se § 93 och 107 år 
2020, § 71 år 2021 samt § 3 och 73 år 2022), har visat att resultatet inte blivit 
bra, vilket fått till följd att målgruppens behov av kontinuitet och 
förutsägbarhet inte tillgodosetts. Flera avvikelser och Lex-Sarah rapporter 
har också upprättats till följd av brister i utförande av insatser.   

Mot bakgrund av detta har nu Division Social omsorg (DSO) på uppdrag av 
nämnden ställt samman en rapport (se bilaga) där förslaget är att boende-
stödet åter får det uppdrag man tidigare hade. Bifogat finns också förslag till 
förändrade riktlinjer, där konsekvenserna av DSOs rapport finns inarbetade. 
Borttag är överstrukna och markerade med rött. Tillägg är markerade med 
grönt. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna rapport om ett förändrat boendestöd enligt bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18,

2) att godkänna riktlinjerna enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2023-01-18,

3) att uppdra åt nämndens sakkunniga tjänsteman att införliva de
reviderade riktlinjerna avseende boendestöd i nämndens samlade
riktlinjedokument, samt

4) att de nya riktlinjerna gäller från och med 2023-02-15.



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till:  

Myndighetsfunktionen, Division Social omsorg 
Webbredaktör för styrande dokument 
Kommunstyrelsen för kännedom 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 11 Ändrade villkor kring avgift för ej i förväg 
avbokade besök inom hemtjänst 

Diarienummer: VON22/68 

Mot bakgrund av att det årligen gjordes över 26 000 så kallade bombesök 
inom Nyköpings hemtjänst, beslutade Vård- och omsorgsnämnden enligt § 
91 (2019) att införa en avgift för kunden för dessa besök. Med ett bombesök 
avses ett inplanerat besök som personalen kommer till, men som inte kan 
genomföras för att kunden inte är hemma eller är hemma men inte vill ta 
emot besöket. Detta medför ett stort slöseri på resurser i form av personal i 
tid. Avgiften fastslogs till 150 kronor per bombesök och började gälla våren 
2020. Villkoren kring avgiften är följande: 

• Avbokningen måste ske senast vid samma tidpunkt som besöket skulle
ägt rum, en vardag innan.

• Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på lasarett. Det finns
också utrymme för bedömning utifrån aktuell situation.

• Kommer personalen mer än en timme för tidigt eller för sent och kunden
inte är hemma, debiteras heller ingen avgift.

Behov av ytterligare ett villkor har konstaterats. Det föreslås att kunden ska 
ha rätt till två bombesök utan avgift. Avgift tas sen ut från och med 
bombesök nummer tre. I samband med de två inledande bombesöken ska 
kunden informeras om att avgift kommer att tas ut vid upprepning. I 
samband med att avgift debiteras, ska myndighetsfunktionen underrättas 
och följa upp beslutet. Upprepade bombesök kan vara ett tecken på att 
kundens beslut behöver revideras.     

Barnrättsprövning 
Nej 

Ann-Marie Eriksson (SD) yrkar i första hand ändring av det framskrivna 
förslaget på så vis att: Avbokning görs 24 timmar innan besöket skulle ägt 
rum, en vardag innan. Undantag gäller tex vid akut inläggning på sjukhus. 
Det finns också utrymme för bedömningar utifrån situationen. Kommer 
personalen mer än en timma för tidigt eller sent och kunden inte är hemma, 
räknas inte det som ett bombesök. I andra hand yrkar Ann-Marie 
Eriksson(SD) avslag till att-sats 1 i det framskrivna förslaget. 

Marita Göransson (KD) och Marianne Nordblom (L) yrkar avslag till 
framskrivet förslag. 

Inlägg i ärendet görs av Lovisa Bjurlén (V), Peter Engström (SD) Agneta Skott 
(MP) och Fredrik Dahlin (M). 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Nämnden enas om att lägga till en punkt gällande det nya villkoret som 
avser kundens rätt till två bombesök innan avgift tas ut.  

Tillägget innebär att kunden har rätt till två avgiftsfria bombesök per 12 
månadsperiod. 

Ordförande redogör för en propositionsordning där Ann-Marie (SD) 
Erikssons yrkande om ändring hanteras först och ställs mot det framskrivna 
förslaget och därefter yrkandet om avslag. Nämnden godkänner 
propositionsordningen.  

Ordförande ställer proposition på Ann-Marie Erikssons (SD) yrkande om 
ändring mot det framskrivna förslaget och finner att nämnden beslutar 
enligt det framskrivna förslaget. 

Ordförande ställer därefter proposition på Ann-Marie Erikssons (SD) 
yrkande om avslag mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt det framskrivna förslaget. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att fastslå det tillkommande villkoret kring avgift för så kallade
bombesök, enligt beskrivningen ovan, samt

2) att villkoret börjar gälla omedelbart.

Reservation  
Marianne Nordblom (L) och Ann-Marie Eriksson (SD) lämnar en skriftlig 
reservation.  

Marita Göransson (KD) reserverar sig mot beslutet 

Bilaga  

VON § 11 skriftliga reservationer 

Beslutet skickas till:  
Division Social omsorg, myndighetsfunktionen 

Division Social omsorg, hemtjänsten 

Invita omvårdnad AB  

Olivia hemomsorg AB 

Lycka omsorg AB 



Liberalerna 

SKRIFTLIG RESERVATION 

Vård- och Omsorgsnämnden, VON 23-02-02 

Ärende 10 Dnr VON 22/68 

Ändrade villkor kring avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten 

Dagens föreslagna ändring i villkoren för bombesök är ett steg i rätt riktning. Men 
Liberalerna anser nu som tidigare att ta ut en bomavgift är fel väg att gå för att få 
ner antalet bombesök. Det drabbar våra äldre alltför hårt såväl kostnadsmässigt 
som gällande möjligheten att styra över sin tid. 

Vi yrkar avslag på framskrivet förslag. 

0no,;lQl"h'\eo&?cfhbn 
Marianne Nordblom (L) 

Bil. VON § 11



Skriftlig reservation. 

Ärende�- f l 
Ändrade villkor kring avgift för ej i förväg avbokade besök. 
VON22/68 

Sverigedemokraterna presenterade ett ändringsyrkande på nämndmötet. Eftersom 
det inte fick majoritet yrkade vi avslag på att-sats l i ärendet. 

Vårt ändringsyrkande i villkor för ej i förväg avbokade besök är: 
• Avbokning görs 24 timmar innan besöket skulle ägt rum, en vardag innan.
• Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på lasarett. Det finns också

utrymme för bedömning utifrån aktuell situation.
• Kommer personalen mer än en timme för tidigt eller sent och kunden inte är

hemma räknas inte det som ett bombesök.

Kunden har rätt till två bombesök utan åtgärd. I samband med bombesök nummer 
två ska kunden informeras om att myndighetsfunktionen kommer att kontaktas för 
att se över behovet av insatser. 
Vid bombesök tre, ska myndighetsfunktionen underrättas och följa upp beslutet. 
Upprepade bombesök kan vara ett tecken på att kundens beslut behöver revideras. 

J 
--........,_

' -·�-�p 1

�eet ,�V\) 
A'i{n-Marie Etlksson (SD) 2023-02-02 

Bil. VON § 11



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 12 Uppdrag: Egen bostad med stöd 

Diarienummer: VON22/46 

Det finns brukare på särskilt boende/bostad med särskild service inom 
funktionsstödsomsorgen som har den boendeformen trots att de inte längre 
har så stort stödbehov. Anledningen är ofta att det saknas lägenheter för 
dem att flytta till. Samtidigt har kommunen brist på boendeplatser, vilket 
leder till köer och kostsamma externa placeringar. Nyköpingshem AB har 
ställt sig positivt till att bidra med bostäder till den här målgruppen. Därmed 
finns möjlighet att skapa en ny insats benämnd Egen bostad med stöd, dvs 
boende kombinerat med boendestöd. Division Social omsorg (DSO) ges 
därför i uppdrag att driva ett treårigt projekt där insatsen testas på det sätt 
som framgår av bifogad uppdragsbeskrivning. Om projektet faller väl ut, 
kan sen insatsen permanentas. Medel för projektet finns avsatta i budget 
2023. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Inlägg i ärendet görs av Marita Göransson (KD) och Peter Engström (SD). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att uppdra åt DSO att driva ett treårigt projekt avseende insatsen
Egen bostad med stöd i enlighet med den uppdragsbeskrivning som
bifogats tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18, samt

2) att uppdra åt DSO att till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde
i september 2023 lämna en skriftlig rapport om hur projektet går.

Beslutet skickas till:  
Division Social omsorg 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 13 Överenskommelse om Idéburet offentligt 
partnerskap med Röda Korset  

Diarienummer: VON22/140 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den 
offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ 
avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på 
samverkan och transparens mellan parterna. Vård- och omsorgsnämnden 
och Röda Korsets Nyköpingskrets ser en gemensam samhällsutmaning i att 
genom aktiviteter och utevistelser motverka fysisk inaktivitet, isolation och 
ensamhet hos äldre personer både på särskilt och i ordinärt boende. 
Diskussioner mellan Röda Korset och aktivitetssamordnaren på Division 
Social omsorg (DSO) har resulterat i förslaget att Röda Korset står för att 
arrangera cykelutflykter med hjälp av kommunens och sina egna cyklar. 
Vård- och omsorgsnämnden står för finansiering, informationsspridning och 
sammanhållande av den gemensamma styrgruppen. Förslag till 
överenskommelse finns bifogad tjänsteskrivelsen. Den föreslås gälla fram till 
2024-12-31. Den årliga kostnaden för nämnden är beräknad till 80 tkr.  

Barnrättsprövning 
Nej 

Inlägg i ärendet görs av Lovisa Bjurlén (V) och Marita Göransson (KD). 

Fredrik Sköld aktivitetssamordnare Division Social omsorg svarar på 
nämndens frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna överenskommelse med Röda Korset, enligt bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19, samt

2) att finansiera verksamheten med 80 tkr årligen.

Beslutet skickas till: 
Röda Korset 

Division Social omsorg 

Ansvar & omsorg 

Betelhemmet 

Kommunstyrelsen för kännedom 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 14 Överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap med Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet  

Diarienummer: VON22/141 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den 
offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ 
avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på 
samverkan och transparens mellan parterna. Vård- och omsorgsnämnden 
och NBV ser en gemensam samhällsutmaning i att genom bland annat sång 
och musik motverka isolation och ensamhet hos äldre personer både på 
särskilt och i ordinärt boende. Diskussioner mellan NBV och 
aktivitetssamordnaren på Division Social omsorg (DSO) har resulterat i för-
slaget att NBV står för att erbjuda arrangemang. Vård- och 
omsorgsnämnden står för finansiering, informationsspridning och 
sammanhållande av den gemensamma styrgruppen. Förslag till överens-
kommelse finns bifogad tjänsteskrivelsen. Den föreslås gälla fram till 2024-
12-31. Den årliga kostnaden för nämnden är beräknad till 234 tkr.

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna överenskommelse med NBV, enligt bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19, samt

2) att finansiera verksamheten med 234 tkr årligen.

Beslutet skickas till:  
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 
Division Social omsorg 
Ansvar & omsorg 
Betelhemmet 
Kommunstyrelsen för kännedom 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 15 Revidering av Vård- och omsorgsnämndens 
riktlinjer för handläggning  

Diarienummer: VON23/8 

Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för handläggning är ett levande 
dokument vars syfte är att vara ett stöd för handläggare i sin 
myndighetsutövning då en enskild söker insatser inom nämndens 
ansvarsområde. Riktlinjerna anger den politiska ambitionen samtidigt som 
de anpassas efter rättspraxis. 

Nu aktuell revidering avser 

• Ökat maxantal timmar för avlösning
• Fönsterputs inom hemtjänsten
• Förtydliganden kring ledsagning, dagverksamhet, parboende, LSS-

boende samt Lex Sarah

Barnrättsprövning 
Nej 

Inlägg i ärendet görs av Lovisa Bjurlén (V) och Fredrik Dahlin (M). 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson och kvalitetsutvecklare Carolina 
Björkman Division Social omsorg svarar på nämndens frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna riktlinjerna enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2023-01-05, samt

2) att riktlinjerna gäller från och med 2023-02-15.

Beslutet skickas till:  
Myndighetsfunktion äldre respektive FSO, Division Social omsorg        
Webb-redaktör 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 16 Revidering av förfrågningsunderlag för 
bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 

Diarienummer: VON23/9 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, började tillämpas i Nyköpings kommun 
2009. Av förfrågningsunderlaget framgår bland annat vilka krav som ställs 
på en utförare och dess verksamhet för att kunna bli godkänd i Nyköpings 
kommun. Förfrågningsunderlaget revideras löpande vid behov och redan 
godkända utförare blir bundna även av förändringar som sker efter att avtal 
med dem tecknats. 

Nu aktuell revidering handlar om 

• förtydliganden kring de nyckelfria Phonirolåsen, gruppaktivitet samt
fakturagranskningsrutinen

• utökad tid för ej beslutade insatser efter hemgång från lasarett
• poängtering av ett hälsofrämjande förhållningssätt
• ändrad utbetalningsdag

Barnrättsprövning 
Nej 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M). 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson svarar på nämndens frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna förfrågningsunderlaget enligt bilaga till tjänsteskrivelse
daterad 2023-01-09, samt

2) att förfrågningsunderlaget gäller fr o m 2023-02-15.

Beslutet skickas till:  
Samtliga utförare av hemtjänst inom Nyköpings kommun 
Myndighetsfunktionen DSO 
Webb-redaktör, för publicering på hemsidan  
Fakturagranskare, Politisk beredning och samordning 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 17 Redovisning av verksamheten personligt 
ombud 2022  

Diarienummer: VON21/134 

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med 
möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering 
och sysselsättning på jämlika villkor. Ombuden arbetar på den enskildes 
uppdrag. 

Verksamheten är här en samverkan mellan Nyköping, Gnesta och 
Oxelösund. Arbetsgivaransvaret ligger hos Nyköping. Trosa var tidigare 
med i samverkan, men har numera en egen verksamhet. De deltar dock 
fortfarande på ledningsgruppens möten, där Vård- och omsorgsnämndens 
sakkunniga tjänsteman är sammankallande. 

Verksamheten finansieras delvis av statsbidrag från Länsstyrelsen, vilket för 
2022 uppgick till 0,8 mnkr. Verksamhetens totala kostnad har uppgått till ca 
1,2 mnkr. Den kostnad som överskrider statsbidraget fördelas mellan de tre 
kommunerna i förhållande till antalet invånare. 

Den redovisning avseende 2022 som finns bifogad tjänsteskrivelsen, har 
lämnats till Länsstyrelsen. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna redovisningen av verksamheten Personligt ombud
2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16.



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 18 Ansökan om statsbidrag 2023 för personligt 
ombud  

Diarienummer: VON22/134 

Statsbidrag utgår för verksamheten Personligt ombud. Ansökan ska skickas 
till Länsstyrelsen och till denna ansökan behöver nämndbeslutet bifogas. 
Statsbidragets storlek är inte känd på förhand, utan är i viss mån avhängigt 
av hur många personliga ombud som finns i landet som helhet. År 2022 
uppgick statsbidraget till 0,8 mnkr för Nyköpings del. 

Verksamheten Personligt ombud har hittills varit ett samarbete mellan 
Nyköping, Gnesta och Oxelösunds kommuner. Under 2023 kommer även 
Trosa kommun att omfattas – en kommun som hittills endast varit 
adjungerad i ledningsgruppen. Nyköpings kommun har arbetsgivaransvaret 
för ombuden omfattande 2,0 tjänst. Den kostnad som inte täcks av 
statsbidraget fördelas mellan kommunerna utifrån invånarantal.  

Det finns en ledningsgrupp för verksamheten, bestående av representanter 
från de fyra kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Primär-
vården, Psykiatrin och brukarorganisation. Gruppen leds av sakkunnig 
tjänsteman för Vård- och omsorgsnämnden.  

Personligt ombuds uppdrag är i korta drag att på den enskildes uppdrag 
bistå i att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att 
leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av 
vård, stöd, service, rehabilitering, sysselsättning med mera. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att uppdra åt nämndens sakkunniga tjänsteman att ansöka om
statsbidrag för Personligt ombud 2023.

Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen 
Oxelösunds kommun för kännedom 
Gnesta kommun för kännedom 
Trosa kommun för kännedom 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 19 Revidering av delegationsordning för Vård- 
och omsorgsnämnden 

Diarienummer: VON23/7 

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning föreslås revideras genom 
att legitimerad rehab-personal ges rätt att besluta om trygghetslarm i 
ordinärt boende istället för arbetsterapeut på myndighetsfunktionen. Anled-
ningen är att myndighetsfunktionen inte längre kommer att ha arbetstera-
peuter anställda.   

Text som föreslås tillkomma är markerad med grönt, medan text som 
föreslås tas bort är överstruken och markerad med rött. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att anta delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2023-01-18 att gälla från och med 2023-02-15.

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen för kännedom         
Division Social omsorg 
Författningssamlingen 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 20 Ej verkställda beslut enligt 16 kap §§ 6 f och h 
Socialtjänstlagen (SOL), fjärde kvartalet 2022  

Diarienummer: VON22/47 

Division Social omsorg (DSO) har lämnat redogörelse enligt 
Socialtjänstlagen för beslut som inte verkställts inom tre månader under 
fjärde kvartalet 2022 till Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO). 
Rapporteringen omfattar 28 beslut, varav nio funnits med även i tidigare 
rapportering. Sammanställningen i tjänsteskrivelsen är avidentifierad för 
anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Under kvartalet har sju 
beslut verkställts.  

Nedan specificeras de 28 ej verkställda besluten: 

• 19 beslut avser särskilt boende. Det äldsta är från mars i år. Flertalet har
erbjudits plats som de dock tackat nej till.

• Fem beslut, varav det äldsta är från november 2021, avser boende inom
socialpsykiatrin. Fyra av dessa personer har boendestöd under
väntetiden.

• Tre beslut avser kontaktperson. Det äldsta beslutet fattades i maj 2021.
• Ett beslut avser trygghetslarm och fattades i september 2022. Kunden

har själv valt att avvakta.

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna rapporteringen enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-
01-10.

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 21 Ej verkställda beslut enligt § 28 h Lagen om 
stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade, fjärde 
kvartalet 2022  

Diarienummer: VON22/48 

Division Social omsorg (DSO) har lämnat redogörelse enligt LSS för beslut 
som inte verkställts inom tre månader under fjärde kvartalet 2022 till Inspek-
tionen för Vård och omsorg (IVO). Rapporteringen omfattar elva beslut, 
varav sju funnits med även i tidigare rapportering. Sammanställningen i 
tjänsteskrivelsen är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och 
revisorerna. Under kvartalet har tre beslut verkställts.  

Nedan specificeras de elva ej verkställda besluten: 

• Sex beslut avser bostad med särskild service, varav det äldsta fattades i
augusti 2017, vilket dock är verkställt på annan ort. I väntan på
verkställighet har brukarna andra insatser.

• Fyra beslut avser kontaktperson. Äldsta beslutet fattades i april 2022.

Ett beslut avser daglig verksamhet, vilket fattades i augusti 2017 och är ej 
verkställt då man väntar på att brukaren ska flytta till Nyköping 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att godkänna rapporteringen enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-
01-17.

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 22 Val av justerare för mandatperioden 2023–
2026  

Diarienummer: VON23/21 

Då en ny mandatperiod inleds finns behov av att utse en justerare att utöver 
ordförande justera protokollen som förs vid nämndens sammanträden. Vid 
justeringen går ordförande och justerare igenom protokollet för att 
kontrollera att det stämmer överens med vad som skett och beslutats vid 
sammanträdet samt intygar detta genom att underteckna protokollet.  

Tradition från tidigare mandatperioder bland samtliga nämnder i Nyköpings 
kommun är att andre vice ordförande justerar protokollet jämte ordförande. 
Nämnden föreslås därför utse andre vice ordförande Ann-Marie Eriksson 
(SD) till justerare för mandatperioden 2023–2026. 

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att utse andre vice ordförande Ann-Marie Eriksson (SD) till justerare
för mandatperioden 2023–2026.



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 23 Öppna sammanträden för mandatperioden 
2023–2026  

Diarienummer: VON22/107 

Enligt Vård- och omsorgsnämndens reglemente beslutar nämnden om dess 
sammanträden, eller del av sammanträdena, ska vara öppna för 
allmänheten. Hittills har nämnden haft inställningen att sammanträdena ska 
vara öppna. Undantag gjordes tillfälligt under pandemin ur smittosynpunkt. 
Nämnden föreslås besluta att sammanträdena fortsatt hålls öppna för 
allmänheten under mandatperioden 2023–2026. Det finns alltid möjlighet 
att undanta enskilda ärenden som är av känslig karaktär för enskild.    

Barnrättsprövning 
Nej 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att nämndens sammanträden ska hållas öppna för allmänheten
under mandatperioden 2023–2026.

Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige för kännedom 



PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 24 Delegationsärenden 

Diarienummer: VON23/4 

Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2023-
01-24.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
2.14.
1

VON22/105:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Sommarvägens serviceboende

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Sommarvägens 
serviceboende

2022-11-21

5.14.
1

VON22/117:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Ekebobackens gruppbostad

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Ekebobackens 
gruppbostad

2022-11-21

5.14.
1

VON22/118:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Narcissvägens gruppbostad

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Narcissvägens 
gruppbostad

2022-11-21

5.14.
1

VON22/119:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Narcissvägens gruppbostad

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Narcissvägens 
gruppbostad

2022-11-21

2.14.
1

VON22/122:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Björbacksvägens serviceboende

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Björbacksvägens 
serviceboende

2022-12-12

1.1.1 VON22/139:1 Beslut att utse dels Madelene Blomqvist Andersson, under perioden 
2022-12-10 t.o.m. 2022-12-27, och dels Ann-Maria Nilsson, fr.o.m. 
2022-12-28, till dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande i Vård- och 
omsorgsnämnden

2022-12-12

Delegationsbeslut

2023-01-24

Utskriftsdatum

Vård- och omsorgsnämnden



1.1.1 VON22/20:10 Delegationsanmälan av beslut gällande kompletterande disponering 
av 2022 års statsbidrag för säkerställande av en god vård och omsorg

Ordförandebeslut 
gällande kompletterande 
disponering av 2022 års 
statsbidrag för 
säkerställande av en god 
vård och omsorg

2022-11-29

0 VON22/4:25 Anmälan om delegationsbeslut: Lista över beslut från Division Social 
omsorg enligt LSS, november 2022

Anmälan om 
delegationsbeslut: Lista 
över beslut från Division 
Social omsorg enligt LSS, 
november 2022

2022-12-12

1.1.1 VON22/57:6 Beslut att ansöka om statsbidrag för en god sjuksköterskebemanning 
på särskilda boenden för äldre 2022

2023-01-09

1.1.1 VON22/68:4 Beslut om förändrade avgifter utifrån ändrade 
beräkningsförutsättningar avseende minimibelopp från 
Socialstyrelsen

Ordförande 2023-01-04

1.1.1 VON22/68:4.1 Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde 2023 - Antagen på delegation av ordförande 2023-01-
04

Ordförande 2023-01-04

5.14.
1

VON22/87:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Personlig assistans

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Personlig assistans

2022-11-21

2.14.
1

VON22/88:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Oppeby hemtjänst

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Oppeby hemtjänst

2022-11-21

2.14.
1

VON22/96:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Östra Kvarngatan

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - Östra 
Kvarngatan

2022-11-21

5.14.
1

VON22/97:3 Beslut att avsluta Lex Sarah-rapport avseende missförhållanden - 
Personlig assistans

Beslut att avsluta Lex 
Sarah-rapport avseende 
missförhållanden - 
Personlig assistans

2022-11-21





PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-02-02 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

VON § 25 Anmälningsärenden 

Diarienummer: VON23/1 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2023-01-24 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1) att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Division Social omsorg Åtgärdsplan efter Lex Sarah rapport avseende missförhållande VON22/36:3

2

3

Beställarkontoret Bilaga till Delårsrapport 2022 - Nämndernas mål- och uppdragsredovisning VON22/2:7.1

4

Beställarkontoret Delårsrapport för Nyköpings kommun 2022 - Antagen av Kommunfullmäktige 2022-11
-08

VON22/2:7.2

5

Beställarkontoret Protokollsutdrag: Beslut från Kommunfullmäktige 2022-11-08, § 149 Delårsrapport för 
Nyköpings kommun 2022

VON22/2:7

6

Division Social omsorg Beslut från Inspektionen för Vård och omsorg gällande avslut av ärende med dnr 
3.1.2-35618/2022-4 

VON22/90:9

7

Beställarkontoret Avgifter för måltider i restauranger på särskilt boende, Nyköpings kommun - Antagen 
av Kommunstyrelsen 2022-11-07

VON22/1:35.1

8

Beställarkontoret Protokollsutdrag: Beslut från Kommunstyrelsen 2022-11-07, § 249 Avgifter för 
måltider i restauranger på särskilt boende

VON22/1:35

9

Socialstyrelsen Insamling av uppgifter gällande äldreomsorgslyftet - Upphandlade aktörer år 2020 VON22/116:3

10

Socialstyrelsen Insamling av uppgifter gällande Äldreomsorgslyftet - Upphandlade aktörer år 2021 VON22/116:6

11

Socialstyrelsen Insamling av uppgifter gällande Äldreomsorgslyftet - Deltagarlista år 2020 VON22/116:4

12

Socialstyrelsen Insamling av uppgifter gällande Äldreomsorgslyftet - Deltagarlista år 2021 VON22/116:7

13

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag: Beslut från Kommunstyrelsen 2022-11-07, § 250 Aktualitetsprövning 
och revidering av Nyköpings kommuns kostpolicy 

VON22/133:1

14

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Myndighetsfunktionen FSO VON22/135:1

Utskriftsdatum

2023-01-24

Vård- och omsorgsnämnden
Anmälningar

Beställarkontoret Utdrag Socialnämnden 2022-12-08 § 106 Uppföljning av handlingsplan för 
anhörigstöd

VON21/40:13



15

16

Beställarkontoret Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-12-08 SN22/12:8

17

Socialstyrelsen Återrapportering av 2022 års statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och 
för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

VON22/26:6

18

Politisk beredning och 
samordning

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-12-08 VON22/31:8

19

Politisk beredning och 
samordning

Synpunkt gällande hemtjänst Invita VON22/37:3

20

Politisk beredning och 
samordning

Synpunkt ang hemtjänst Olivia Hemomsorg VON22/42:6

21

22

Socialstyrelsen Insamling av uppgifter gällande omsorgslyftet - Ekonomispecifikation år 2020 VON22/116:5

23

Socialstyrelsen Insamling av uppgifter gällande Äldreomsorgslyftet - Ekonomispecifikation år 2021 VON22/116:8

24

Division Social omsorg Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden - Björbacksvägens 
serviceboende

VON22/122:2

25

Politisk beredning och 
samordning

Mottagningsbekräftelse från Integritetsskyddsmyndigheten gällande anmälan av 
dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden

VON22/139:3.1

26

Politisk beredning och 
samordning

Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten om dataskyddsombud för Vård- och 
omsorgsnämnden

VON22/139:2

27

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - LSS-verksamhet Brandholmsvägen VON22/142:1

28

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - LSS-verksamhet Brandholmsvägen VON22/143:1

29

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Gruppbostad Sjökaptensvägen VON22/144:1

30

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Stödboende Östra Trädgårdsgatan VON22/145:1

31

Beställarkontoret Utjämning av LSS kostnader utjämningsår 2023, utfall december VON22/1:37

32

Politisk beredning och 
samordning

Lex Sarah-utredning från Olivia Hemomsorg efter inkommen synpunkt till Vård- och 
omsorgsnämnden

VON22/42:7

33

Politisk beredning och 
samordning

Beslut från Kommunfullmäktige 2022-12-13, § 193, Uppräkning av avgifter inom Vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområdet 2023

VON22/68:3.1

Division Social omsorg Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden- Hemtjänst Brandkärr VON22/110:3

Division Social omsorg Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden - Brandkärr Hemtjänst VON22/111:2



34

35

36

Division Social omsorg Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden - Gruppbostad 
Trillngsbergsvägen Nyköpings kommun

VON22/128:2

37

Division Social omsorg Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden - Herrhagens 
serviceboende, Nyköpings kommun

VON22/131:2

38

Division Social omsorg Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden - Myndighetsfunktionen 
FSO

VON22/135:2

39

Division Social omsorg Utredning av Lex Sarah rapport gällande missförhållanden - Gruppbostad 
Sjökaptensvägen

VON22/144:2

40

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Stödboende Östra Trädgårdsgatan VON22/145:2

41

Revisorerna, Region 
Sörmland

Revisionsrapport: Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter VON22/146:1.1

42

Socialstyrelsen Utlysning av Statsbidrag till kommuner och regioner för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg 2023 (Återhämtningsbonusen)  (Dnr 9.1-33825/2022)

VON23/22:1

43

Integritetskyddsmyndigheten 
(IMY)

Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetskyddsmyndigheten (IMY) VON23/23:1

44

Integritetskyddsmyndigheten 
(IMY)

Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetskyddsmyndigheten (IMY) VON23/24:1

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Mariebergsgården VON23/25:1

Division Social omsorg Lex Sarah rapport avseende missförhållande - Myntans äldre och demensboende VON23/26:1
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