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Tid och plats Måndag 10 juni 2019 kl. 17.00 – 18:45, 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) 

Lars-Åke Brattlund (NP) 
Caroline Wenner (S) 
Rune Dahlin (SD) 
 
 

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Jim Zetterberg, avdelningschef arbetsmarknad och försörjning §§ 38-39 
Anna-Lena Lindblom, enhetschef barn och familj §§ 38-39 
Sarah Önbäck, ekonom §§ 38-42 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 17 juni 2019 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 38-45 
  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Linda Olsson 
 
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  2019-06-10  

    
Paragrafnummer  §§ 38-45  

    
Datum då anslaget sätts upp  2019-06-18  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2019-06-18 – 2019-07-09  

    
Datum då anslaget tas ned  2019-07-10  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 38 
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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§ 39 
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 2019-04-01 till 2019-05-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2019-04-01 till 2019-05-31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2019-04-01 till 2019-05-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2019-04-01 till 
2019-05-31 

 
Avdelningschef Jim Zetterberg och enhetschef Anna-Lena Lindblom redovisar för vård- och 
omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-04-03 
 
Anna Hallgren                      Ärenderubrik     Beslut 
                                             BoU utredning                                         2019-04-16 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 40 
Vård- och omsorgschefen informerar 
Dnr VON/2019:4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgschef Mahria Persson Lövkvist informerar nämnden angående: 

 
• Vidtagna åtgärder med anledning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 41 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2019:5 

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

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

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2019- Vård och omsorg, månad 4 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 42 
Kvalitetsgranskning av hemtjänsten 
Dnr VON/2019:36 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden informeras om resultatet av genomförd kvalitetsgranskning av 
hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsgranskning 2019 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Avdelningschef äldreomsorg 
Akten 
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§ 43 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Dnr VON/2019:37 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta förvaltningens upprättade risk- och sårbarhetsanalyser, samt att lämna dessa till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorg har avdelningsvis upprättat risk- och sårbarhetsanalyser för verksamheten. Syftet är 
att primärt identifiera risker som kan orsaka allvarliga konsekvenser för verksamheten. Vidare är syftet 
att klargöra vilka åtgärder som vid händelse ska vidtas, samt vad som görs för att motverka att 
negativa händelser ska uppstå.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-27 
Avdelningsvis upprättade risk- och sårbarhetsanalyser 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 44 
Rekommendation, Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar 
för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms 
län 
Dnr VON/2019:35 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande ställa sig bakom Rekommendation, 
Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet 
STORSTHLM rekommenderar att en överenskommelse ingås gällande fördelning av kostnadsansvar 
för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med 
överenskommelsen är att tydliggöra kostnadsansvaret i frågan för parterna. 
Med hänsyn till att frågan tidigare har reglerats i tre överenskommelser, görs bedömningen att 
ansvarsfördelningen bör bli tydligare genom att den regleras i en överenskommelse mellan parterna. 
Således förslås vård- och omsorgsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
ställningstagande ställa sig bakom rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-13 
Rekommendation, Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län, 2019-05-09 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten  
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§ 45 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 
 


