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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-06-13  
Tid och plats  

2022-06-13 klockan 15:30-17:40 i Konferensen, ajournering klockan 16:40-16:55 

Beslutande ledamöter 

Peter Ohlsson (M) ordförande, Bertil Svenson (NP) 1:e vice ordförande, Matilda Drol (S) 2:e vice 
ordförande, Kjell Lindberg (SD), Per Eklöf (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Caroline Wenner (S), Bengt Johansson (M) 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Jennifer Lendeng, nämndsekreterare/utredare, Cecilia Mattsson, tf. 
enhetschef, § 83, Josefin Broberg, biståndshandläggare, § 83, Annelie Rijkens, tf. enhetschef, § 83 

Tid och plats för justering 

2022-06-20 klockan 09:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 82 - § 90  

Underskrift 

 __________________________________________  
Jennifer Lendeng, Sekreterare 

 __________________________________________  
Peter Ohlsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Matilda Drol (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-06-20 

Datum då anslaget tas ned 

2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 82 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Ärende: Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka avgifter och taxor utgår från dagordningen 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna handlingar 
- Yttrande över granskning rörande hantering av delegationsbeslut 
- Anmälningsärenden 
- Socialchefen informerar 
- Ekonomisk uppföljning 
- Kommundirektörens underlag till Budget 2023 med utblick mot 2025 
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 

Inget tillägg till dagordningen 

Övrigt 

Ingen övrig fråga anmäls 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 83 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2022:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämnden väljer ut stickprov ur listan med anmälda delegationsbeslut inom följande områden: 

• Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2022-04-01 till 2022-
04-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-04-01 till 2022-04-30 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2022-04-01 till 2022-04-30 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-04-01 till 2022-04-30 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2022-04-01 till 2022-04-30 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-04-01 till 2022-04-30 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-04-04 Ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:1 och 3, delegationshänvisning B.3.1 vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-04-06 BoU Familjebehandling enligt SoL 4:1, delegationshänvisning B.5.11 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-04-07 Dödsboanmälan, delegationshänvisning L.2 i vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 84 
Yttrande över gransking rörande hantering av 
delegationsbeslut 
Diarienummer: VON/2022:59 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Yttrandet över granskning av delegationsbeslut antas som vård- och omsorgsnämndens eget 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
hanteringen av delegationsbeslut inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och 
nämndernas rutiner för delegationsbeslut bygger på en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll. 
De frågeställningar som står till grund för revisionen är: har nämnderna säkerställt en tydlig delegering 
av beslut? Fattas delegationsbeslut i enlighet med gällande delegationsordning? Har 
delegationsbesluten anmälts till nämnd i enlighet med gällande bestämmelser?  

Revisionen bedömer att vård- och omsorgsnämndens delegationsordning delvis är utformad på ett 
ändamålsenligt sätt, att delegationsbesluten delvis är fattade i enlighet med gällande 
delegationsordning samt att vård- och omsorgsnämnden inte har anmält delegationsbeslut till nämnd i 
enlighet med gällande delegationsordning, något revisionen bedömer som allvarligt. Nämnden 
uppmanas att säkerställa hanteringen och den interna kontrollen gällande delegationsbeslut.  

I nämndens yttrande redovisas de åtgärder som vidtas med anledning av den kritik som revisionen 
riktar.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Yttrande över granskning rörande hantering av delegationsbeslut 

Yttrande över granskning rörande hantering av delegationsbeslut  

Revisionsrapport 2021 – Granskning av delegationsbeslut i Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 85 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Jennifer Lendeng, nämndsekreterare/utredare informerar nämnden angående: 

• KF 2022-05-12 § 50 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för NKK och NYBO 
• KF 2022-05-12 § Utveckling av arbetet med trygghet och brottsförebyggande 
• KF 2022-05-12 § 56 Vårändringsbudget – revidering av drifts och investeringsbudget för 2022 
• Ordförandebeslut 2022-05-02, enligt 11 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-06-13 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(13) 

§ 86 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef informerar nämnden angående: 

• Flyktingstatusen i Ukraina. Liridona berättar om dialogmöte med Migrationsverket och 
Länsstyrelsen som nyligen ägt rum.  

• Dialogmöte med IVO efter beslutet om granskningen av pandemihanteringen, inbjudan 
skickas ut till politikerna om de önskar delta.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 87 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2022:6 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef informerar nämnden om: 

• Ekonomisk uppföljning maj 2022 
• Nyckeltal 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 88 
Kommundirektörens underlag till Budget 2023 med utblick 
mot 2025 
Diarienummer: VON/2022:66 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektören har till kommunens nämnder och styrelse presenterat ett underlag för budget 
2023 med utblick mot 2025. Förslaget innebär en total ram för alla kommunens verksamheter om 745 
830 tkr för 2023 och 721 830 exklusive pensionskostnader. Verksamhetsramen innebär en ökning 
med 6 %. Av den totala ramen föreslås 202.577 tkr gå till Vård- och omsorgsnämnden vilket innebär 
en ökning med 4,9 %. I och med detta har nämnder och styrelse fått möjlighet att uttala sig vad gäller 
förslaget.  

Förvaltningen ser positivt på att kompensation för inflation- och löneökningar ges i underlaget samt 
att kompensation för volymökningar ges om 4,7 mkr. 

Förvaltningen bedömer att det finns osäkerhetsfaktorer gällande utvecklingen av inflationen och 
eventuella konsekvenser av det pågående kriget i Ukraina. I övrigt ser förvaltningen att efterfrågan av 
vissa insatser inte strikt följer befolkningsutvecklingen och ökar utifrån att insatserna blir mer kända 
och tillgängliga för medborgarna. Förvaltningen överlåter, parallellt med fortsatta ekonomiska 
beräkningar, åt budgetberedningen att beakta estimerade volymökningar i den fortsatta 
budgetprocessen. 

Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut 

Att anta tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 som sitt remissvar gällande kommundirektörens underlag 
till budget 2023 med utblick mot 2025. 

Yrkande 

Peter Ohlsson (M) föreslår att godkänna informationen. 

Beslutsgång 

Ordförande beslutar att godkänna informationen. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-06-07 
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Beslutet skickas till 

Kansliet 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 89 
Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka 
avgifter och taxor 
Diarienummer: VON/2022:22 

Beslut 

Ärendet utgår .  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 90 
Övrigt 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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