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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-01-10  

Tid och plats  

2022-01-10 klockan 15:30-19:30 i Konferensen, ajournering klockan 17.06–17.13 samt 18.13–18.25 

Beslutande ledamöter 

Peter Ohlsson (M) ordförande, Bertil Svenson (NP) 1:e vice ordförande, Matilda Drol (S) 2:e vice 
ordförande, Caroline Wenner (S), ersätter Kjell Lindberg (SD) som ledamot §§ 1-2, Kjell Lindberg 
(SD) tjänstgör som ledamot §§ 3-17, Bengt Johansson (M), ersätter Lars-Åke Brattlund (NP) som 
ledamot §§ 1-5, Per Eklöf (NP) ersätter Lars-Åke Brattlund (NP) som ledamot §§ 6-17 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Johansson (M) §§ 6-17, Caroline Wenner (S) §§ 3-17 

Övriga närvarande 

Rani Ablahed, bolagsägare, § 2, Kia Dahlqvist, myndighetschef, § 3 och § 12, Paula Lindström, 
tillståndsenheten, § 8, Sofia Lövgren och Samir Aamer, ungdomscoacher, § 9, Sarah Henlöv, ekonom, 
§ 10, Shabo Simonsson, arbetsmarknadskonsulent, § 11  

Tid och plats för justering 

2022-01-17 klockan 09:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 1- 17, omedelbar justering § 2 samt § 13  

Underskrift 

 __________________________________________  
Caroline Åkeborg, Sekreterare 

 __________________________________________  
Peter Ohlsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Matilda Drol, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 1 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för Turinge hotell 
- Anmälan om delegationsbeslut 
- Anmälningsärenden 
- Socialchefen informerar 
- Information om Covid-19 
- Information om SäBo och serviceboende 
- Tillsynsplan serveringstillstånd 2022 
- Nollvision suicid 
- Ekonomisk uppföljning 
- Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
- Uppdrag - se över platsbehovet och finansieringsmöjligheter SäBo 
- Taxor och avgifter 2022, kostnad för trygghetslarm inom maxtaxan 
- Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2022, inklusive bilagor 
- Timersättning för personlig assistans 2022 
- Rekommendation – huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, 

vård och omsorg, HÖK  
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 
Inget tillägg till dagordningen 

Övrigt 

Ingen övrig fråga anmäls 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 2 
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för Turinge hotell 
Diarienummer: VON/2020:37 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

- att återkalla serveringstillståndet med stöd av 9 kap 18 § p3. alkohollagen (2010:1622) för Turinge 
Hotell AB med organisationsnummer 556927-9259, tillståndshavare på serveringsstället Turinge 
Hotell, Gamla Strängnäsvägen 335 B, 155 91 Nykvarn, eftersom Bolaget inte längre uppfyller 
lämplighetskravet i 8 kap 12 § i alkohollagen.  

Beslutet med stöd av 10 kap 1 § 3 st. gäller omedelbart. 

Sammanfattning 

Rani Ablahed, bolagsägare, företräder inför nämnden. 

Turinge Hotell AB med organisationsnummer 556927-9259, (nedan Bolaget), har tillstånd att servera 
alkoholdrycker på serveringsstället Turinge Hotell, Gamla Strängnäsvägen 335 B, 15591 Nykvarn. 

Tillståndsenheten för alkohol har fått anledning att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i 
enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller 
återkallelse av tillstånd är aktuellt. 

Vård- och omsorgskontoret föreslår att Vård- och Omsorgsnämnden beslutar att med stöd av 9 Kap 
18 § p3. alkohollagen (2010:1622) återkalla serveringstillståndet för Turinge Hotell AB med 
organisationsnummer 556927-9259, tillståndshavare på serveringsstället Turinge Hotell, eftersom 
Bolaget inte längre uppfyller skötsamhetskravet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – förslag till beslut angående åtgärd avseende tillstånd för alkoholservering 

Beslutet skickas till 

Restaurangägare 
Tillståndsenheten, Södertälje 
Akten  
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§ 3 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2022:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning 

Presidiet 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 2021-10-01 till 2021-
11-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2021-10-01 till 2021-11-30 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2021-10-01 till 2021-11-30 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-10-01 till 2021-11-30 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2021-10-01 till 2021-11-30 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2021-10-01 till 2021-11-30 

De delegationsbeslut som valts ut är: 
2021-10-08 Uppdrag IFO Försörjningsstöd praktik 

2021-10-20 Avslag boende enligt SoL 4:1 

2021-11-26 Bifall kontaktperson enligt SoL 4:1 

Kia Dahlqvist, myndighetschef, redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda delegationsbeslut. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 4 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare, informerar nämnden angående: 

1. Ordförandebeslut 2021-11-30 . Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Peter Ohlsson beslutar om enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) att omedelbart omhänderta ett barn samt att placera barnet i 
ett jourhem. 

2. Ordförandebeslut 2021-11-30. Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Peter Ohlsson beslutar om enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) att omedelbart omhänderta ett barn samt att placera barnet i 
ett jourhem. 

3. Ordförandebeslut 2021-11-02. Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Peter Ohlsson beslutar att enligt 5 § lag om bostadsanpassningsbidrag bevilja 
bidrag om sammanlagt 171 875 kr. 

4. Protokollsutdrag § 143 KF. 1. Lars-Åke Brattlund (NP) entledigas från 
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Nyval bordläggs. 

5. Protokollsutdrag § 155 KF Taxor och avgifter. Taxor och avgifter för 2022 
fastställs enligt bilagorna.  

Beslutet skickas till 

Akten  



 
PROTOKOLL 

2022-01-10 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(22) 

§ 5 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Rekrytering av utförarchef. Rekryteringsprocessen vad gäller utförarchef är klar och 
det nya utförarchefen kommer påbörja sin tjänst den 1 mars 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 6 
Information om Covid-19 
Diarienummer: VON/2022:10 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Covid-19. Det har varit ett ansträngt läge i verksamheterna under julhelgen med 
stort personalbortfall. Förslag på åtgärder för minskad smittspridning håller på att 
tas fram.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 7 
Information om SäBo och serviceboende 
Diarienummer: VON/2022:11 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående SäBo och serviceboende. Nämnden har 
tidigare gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på boendeformer och att se över 
finansieringsmöjligheterna. Nämnden kommer att få information löpande. Liridona Rama har bokat 
in möte med övriga aktörer, bland annat NyBo.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 8 
Tillsynsplan serveringstillstånd 2022 
Diarienummer: VON/2021:80 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. att anta tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2022. 

Sammanfattning 

Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda krav för att 
få ett serveringstillstånd, samt följa alkohollagen efter att tillstånd meddelats. Enligt alkohollagen ska 
kommunen upprätta en tillsynsplan. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur för 
tillsynsarbetet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns 
kommun år 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan serveringstillstånd 2022 
Tillsynsplan serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2022 med tillbakablick på året 2021 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Tillståndshandläggare Södertälje kommun 
Tillståndshandläggare Nykvarns kommun 
Akten  
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§ 9 
Nollvision suicid 
Diarienummer: VON/2022:5 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Sofia Lövgren, ungdomscoach, och Samir Aamer, ungdomscoach informerar nämnden om sitt 
uppdrag. De informerar om hur de får sina uppdrag, hur de varit mycket i skolorna för att jobba med 
relationsskapande och individer, vikten av en meningsfull fritid samt sin önskan att jobba 
våldsförebyggande i Nykvarn.   

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 10 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2022:6 

Beslut 

Godkänner informationen gällande ekonomisk uppföljning för november och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef och Sarah Henlöv, ekonom informerar nämnden angående: 

• Ekonomisk uppföljning november 2021.  
• Nyckeltal 
• Preliminärt utfall för året 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal 2021 
Ekonomisk rapport november 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 11 
Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
Diarienummer: VON/2022:8 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Shabo Simonsson, arbetsmarknadskonsulent, informerar nämnden om karriärmässan och 
extratjänster i Nykvarns kommun. Nykvarn har lyfts som ett bra exempel kring arbetet med 
extratjänster på regeringsnivå.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 12 
Uppdrag - se över platsbehovet och finansieringsmöjligheter 
SäBo 
Diarienummer: VON/2021:45 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Kia Dahlqvist, myndighetschef, presenterar uppgifter kring platsbehovet avseende särskilt boende. 
Hon presenterar jämförelser vad gäller medelålder för äldre i Nykvarn jämfört med Stockholms läns 
kommuner, andel som beviljats SäBo av invånare 65-79 år samt andel 80 plus perioden 2017-2021 
samt två exempelscenarion beroende på den procentuella andelen av sökande som beviljas SäBo. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 13 
Taxor och avgifter 2022, kostnad för trygghetslarm inom 
maxtaxan 
Diarienummer: VON/2021:66 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för 
trygghetslarm ska ingå inom maxtaxan. 

2. att avsluta uppdraget gällande att skriva fram ett förslag till beslut gällande att lägga in 
kostnaden för trygghetslarm i maxtaxan, samt att undersöka hur många ärenden som 
berörs, vad kostnaden skulle bli samt att se över möjligheten att ha en administrativ 
tjänst som hanterar trygghetslarmen. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-12-06 att ge förvaltningen i uppdrag att till den 10 januari 
2022 skriva fram ett förslag till beslut gällande att lägga in kostnaden för trygghetslarm i maxtaxan, 
samt att undersöka hur många ärenden som berörs, vad kostnaden skulle bli samt att se över 
möjligheten att ha en administrativ tjänst som hanterar trygghetslarmen. 

Förvaltningen har konstaterat att förslaget berör 107 individer och att de intäkter som i så fall inte 
tillfaller nämnden motsvarar 278 628 kronor på helårsbasis.  

Gällande en administrativ tjänst kring trygghetslarm bedömer förvaltningen att det skulle medföra 
kostnadsökning och det är oklart om det skulle bidra med mervärde. I nuläget löser hemtjänsten hela 
den praktiska delen kring trygghetslarmen, att bygga en lösning på en administrativ tjänst, ser 
förvaltningen att den skulle riskera att vara sårbar. Vidare ser förvaltningen att det kan finnas 
anledning att ifrågasätta värdet i att det sker en myndighetsutövning i ärenden kring trygghetslarm, när 
det i regel blir bifall om man upplever behov av ett larm. Förvaltningen bedömer att trygghetslarmen 
skulle kunna hanteras i en enklare och effektivare process, där den enskilde istället direkt kontaktar 
hemtjänsten för få sitt larmbehov tillgodosett. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-12-16 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 14 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan med 
detaljbudget 2022, inklusive bilagor 
Diarienummer: VON/2021:78 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna detaljbudget för år 2022. 
2. Att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2022, samt bilagorna 

Upphandlingsplan, Handlingsplan för digitalisering, Plan för insyn och uppföljning av privata 
utförare, Konkurrensprogram och Lokalplan. 

3. Att avsluta av nämnden till förvaltningen givna uppdrag att utreda mer gällande 
konkurrensutsättning av hemtjänst och bostad med särskild service enligt LSS. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har med utgångspunkt från genomförd mål- och budgetdag i samråd med vård- och 
omsorgsnämndens förtroendevalda, arbetat fram ett förslag till Verksamhetsplan 2022 med 
detaljbudget för vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor.  

I verksamhetsplanen beskrivs bland annat nämndens ansvarsområden, målbild (med budget) och 
bilagor. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2022 innehåller effektmål och utgår från 
kommunfullmäktiges strategiska mål.   

I verksamhetsplanen har för nämndens del upprättats en detaljbudget med en nettoram för 
verksamhetens drift. Denna ram har fördelats mellan nämndens verksamheter, vilket framgår i 
förslaget till detaljbudget.  

I enlighet med kommunens styrmodell upprättas årligen även särskilda planer för vissa processer. 
Dessa planer presenteras som bilagor till nämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2022: 

• Upphandlingsplan 
• Handlingsplan för digitalisering 
• Plan för insyn och uppföljning av privata utförare 
• Konkurrensprogram 
• Lokalplan  

 
I samband med att förvaltningen lämnar förslag till Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 inklusive 
bilagor, föreslår förvaltningen att nämnden avslutar de till förvaltningen tidigare givna uppdrag 
gällande att utreda mer gällande konkurrensutsättning av hemtjänst och bostad med särskild service 
enligt LSS. Förvaltningen gör bedömningen att frågan för närvarande har utretts i tillräcklig 
utsträckning och att förvaltningen sannolikt inte kommer finna ytterligare aspekter än de som redan 
presenterats till nämnden, genom att ytterligare fortsätta att utreda frågan. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-11-24 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 15 
Timersättning för personlig assistans 2022 
Diarienummer: VON/2021:75 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. att timersättningen för personlig assistans för år 2022 ersätts i enlighet med den statliga 
schablonen 319,70 kr per timme.  

Sammanfattning 

Den statliga schablonen för 2021 är 315 kronor per timme. Regeringen föreslår i budgetpropositionen 
för 2022 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 1,5 procent vilket 
innebär att schablonen för 2022 är 319,70 kronor per timme. Den 16 december 2021 beslutade 
riksdagen att bifalla utskottets förslag till beslut, vilket överensstämde med vad regeringen föreslagit i 
budgetpropositionen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås justera nivån av timersättning för personlig assistans år 2022. 
Syftet med justeringen är att timersättningen som kommunen bestämmer ska följa den årliga justering 
vad gäller den statliga timersättningen som Försäkringskassan betalar ut.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Timersättning för personlig assistans 2022 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Myndighetschef 
Akten  
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§ 16 
Rekommendation - huvudöverenskommelse om samverkan 
inom vård och omsorg (HÖK) 
Diarienummer: VON/2021:34 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, 
HÖK, antas. 

Sammafattning 

Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan, men det fortsatta 
utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen 
organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att underlätta och samordna när insatser ges 
från både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som reglerar 
samverkan och ansvarsfördelning i olika sakområden inom vård och omsorg. Det har saknats en 
huvudöverenskommelse med gemensam målsättning och utgångspunkter samt principer för 
samverkan på olika nivåer. 

En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att 
huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt. 

Huvudöverenskommelse (HÖK) ska fastställa principer för: 

• hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp, 

• parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig och effektiv 

vård och omsorg, 

• struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen, 

• hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt. 

Ärendet har tidigare varit ute på remiss hos kommunerna. Storsthlms styrelse beslutade på 
sammanträdet den 14 oktober 2021 att rekommendera kommunerna i länet att anta 
huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK).  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Rekommendation Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg, HÖK 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 17 
Övrigt 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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