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Tid och plats Måndag 30 september 2019 kl. 17.00 – 18:30, konferensrum Alphyddan, 
vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

Bertil Svenson (NP) 
Matilda Drol (S) 
Gunilla Lindstedt (NP) 
Kjell Lindberg (SD) 

  
Ersättare  

 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Bengt Johanson (M) 

Per Eklöf (NP) 
Rune Dahlin (SD) 
 
 

  
Tjänstemän Veronica Östlin, vård- och omsorgschef  

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist §§ 55-57 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning § 58 
Sofia Conrad, avdelningschef äldreomsorg § 59 
Sarah Henlöv, ekonom § 60 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 7 oktober 2019 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 55-62 
  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Harri Luukko 
 
Ordförande 

 

 Peter Ohlsson (M) 
 
Justerare 

 

 Matilda Drol (S) 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2019-09-30  

    
Paragrafnummer  §§ 55-62  

    
Datum då anslaget sätts upp  2019-10-08  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2019-10-08 – 2019-10-29  

    
Datum då anslaget tas ned  2019-10-30  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 55 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Inget tillägg görs till dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 56 
Egenkontroll, hantering av privata medel inom gruppbostäder 
Dnr VON/2019:44 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utredare/jurist Linda Olsson informerar nämnden angående genomförda egenkontroller 
gällande hanteringen av privata medel inom gruppbostäder. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 57 
Uppdatering av delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
Dnr VON/2019:13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa uppdaterad delegationsordning i enlighet med bilagt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning har uppdaterats på så sätt att tillägg har gjorts med 
delegation B.4.10, Beslut om framställan till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiehjälp. 
Detta delegeras till ansvarig enhetschef.  
 
Delegationen B.4.9, Beslut om framställan till försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare 
för allmänt barnbidrag, har ändrats så att delegationen är till enhetschef istället för till avdelningschef. 
 
Delegation F.6, Yttrande enligt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), till 
åklagare eller tingsrätt, har ändrats så att delegationen är till enhetschef istället för till avdelningschef. 
 
Tillägg med delegation B.4.10 behöver göras för att detta inte funnits i delegationsordningen tidigare 
och detta är en åtgärd som bör kunna handläggas inom barn och familj.  
 
Ändring av delegation B.4.9 och F.6 från att ha gällt för avdelningschef till att nu gälla för enhetschef 
motiveras med att delegationen bör ligga nära verksamheten och enhetsachef är den som arbetar 
närmast verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-09 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Enhetschef barn och familj 
Akten 
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§ 58 
Anmälan om delegationsbeslut 
Dnr VON/2019:3 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 

 
• Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om introduktionsersättning (LIF), 

Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2019-09-01 till 2019-09-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2019-09-01 till 2019-09-30 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2019-09-01 till 2019-09-30 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2019-09-01 till 
2019-09-30 

 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning, redovisar för vård- och 
omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                  2019-06-26 
 
Agneta Arotaival                   Ärenderubrik     Beslut 
                                             Vuxna boende                                          2019-07-09 
 
Bisirat Kassa                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Vuxna boende                                          2019-08-06 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 59 
Vård- och omsorgschefen informerar 
Dnr VON/2019:4 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
T.f Vård- och omsorgschef Veronica Östlin informerar nämnden angående: 

 
• Organisation gällande sjuksköterskor 
• Nuläge gällande SUMA-projektet 
• Förändringar inom Regionen 
• Förutsättningar för detaljbudget år 2020 
• Månadsvis ekonomisk uppföljning 

 
Avdelningschef äldreomsorg Sofia Conrad, redovisar till vård- och omsorgsnämnden vilka 
åtgärder som vidtagits för att motverka ofrivillig viktminskning och lång nattfasta. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 60 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2019:5 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Sarah Henlöv, informerar nämnden angående aktuell ekonomisk situation. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2019- Vård och omsorg, månad 8 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 61 
Delårsbokslut 2019-08-31 
Dnr VON/2019:45 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2019-08-31. 
2. Beslutar att överlämna budgetuppföljningen per 2019-08-31 till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens tillväxt har varit kännbar och påverkat vård- och omsorgsnämndens samtliga 
verksamheter, med volymökningar som följd. En åtgärdsplan upprättades andra kvartalet i 
syfte att nå ekonomi i balans, med en effektivisering om 16 mkr. Vilket motsvarande 
ca 10 % av den totala nettobudgeten. Åtgärderna blev omfattande och innebar att delar av 
verksamheterna avvecklades, som avdelningen för kvalitet och utveckling. Det innebar även 
ett antal uppsägningar, vilka först år 2020 uppnår helårseffekt. 

Delårsbokslutet per den 2019-08-31 visar på ett underskott motsvarande 8240 tkr. För helåret 2019, 
prognostiseras ett underskott i förhållande till budgetram motsvarande 8974 tkr. Prognosen avviker 
mot den linjära prognosen med 3388 tkr. Ett flertal avdelningar visar dock på en positiv prognos 
jämfört tilldelad budgetram och ett ekonomiskt restriktivt förhållningssätt har vidtagits inom 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-20 
Delårsrapport 2019, med budgetuppföljning 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 62 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 
 


