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Tid och plats Måndag 6 maj 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) 

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

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Kia Dahlqvist,enhetschef arbetsmarknad och försörjning §§ 29-30 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 29-31 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Caroline Wenner (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 13 maj 2019 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 29-37 
  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Harri Luukko 
 
Ordförande 

 

 Peter Ohlsson (M) 
 
Justerare 

 

 Caroline Wenner (S) 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2019-05-06  

    
Paragrafnummer  §§ 29-37  

    
Datum då anslaget sätts upp  2019-05-14  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2019-05-14 – 2019-06-04  

    
Datum då anslaget tas ned  2019-06-05  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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Innehållsförteckning 
 

Ärende       Sida 

 
§ 29 Fastställande av dagordning ................................................................................................ 4 

§ 30 Anmälan om delegationsbeslut ............................................................................................. 5 

§ 31 Vård- och omsorgschefen informerar ................................................................................... 6 

§ 32 Ekonomisk uppföljning.......................................................................................................... 7 

§ 33 Egenkontroll hantering av privata medel, gruppbostäder ...................................................... 8 

§ 34 Budgetuppföljning 2019-03-31 .............................................................................................. 9 

§ 35 Rekommendation, Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län ........................................10 

§ 36 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden ...........................................................11 

§ 37 Övrigt ..................................................................................................................................12 

  



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2019-05-06 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

4 (12) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 
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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§ 30 
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 2019-03-01 till 2019-03-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2019-03-01 till 2019-03-31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2019-03-01 till 2019-03-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2019-03-01 till 
2019-03-31 

 
Enhetschef Kia Dahlqvist redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
 
Agneta Arotaival                  Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-03-01 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-03-06 
 
Sara Marin                            Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-03-22 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 31 
Vård- och omsorgschefen informerar 
Dnr VON/2019:4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar nämnden angående: 

 
• Nattfastemätning år 2019 
• Basal vårdhygien 
• Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen 
• Personcentrerad vård 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 32 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2019:5 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgschef Mahria Persson Lövklvist, informerar nämnden angående aktuell 
ekonomisk situation. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2019- Vård och omsorg, månad 3 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 33 
Egenkontroll hantering av privata medel, gruppbostäder 
Dnr VON/2019:32 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden informeras om resultatet av genomförd egenkontroll gällande 
hantering av privata medel gällande gruppbostäder. 

Beslutsunderlag 
Internkontroll av egna medel Maskinförarevägen 48 
Internkontroll av egna medel Trädgårdsvägen 28 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Avdelningschef gruppbostäder 
Akten 
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§ 34 
Budgetuppföljning 2019-03-31 
Dnr VON/2019:34 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Beslutar att godkänna budgetuppföljning per 2019-03-31. 
2. Beslutar att överlämna budgetuppföljningen 2019-03-31 till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden som helhet prognostiserade i slutet av år 2018, för år 2019 ett underskott 
motsvarande 16 miljoner kronor. Vid budgetuppföljningen per den 2019-03-31 är prognosen att 
underskottet motsvarar 8 miljoner kronor vid utgången av år 2019. Utfallet per den 2019-03-31 visade 
på ett underskott motsvarande 3,7 miljoner kronor. 
 
Kostsamma externa placeringar står för merparten av underskottet. Den negativa 
kostnadsutvecklingen visar dock tecken på att avta. Detta på grund av att effekt påvisas av att 
öppenverksamhet i egen regi fungerar för att sänka placeringskostnader. Vidare har en åtgärdsplan 
upprättats med ytterligare åtgärder i syfte att nå budget i balans.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-25 
Budgetuppföljning mars 2019 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 35 
Rekommendation, Överenskommelse om omhändertagande av avlidna 
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms 
län 
Dnr VON/2019:33 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande ställa sig bakom Rekommendation, 
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i 
Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet 
STORSTHLM rekommenderar att en överenskommelse ingås gällande omhändertagande av avlidna 
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län. Syftet med 
överenskommelsen är att tydliggöra kostnader, rutiner och ansvarsfördelning i frågan för parterna.  
 
Med hänsyn till att kommunen enligt lag har ansvar i frågan som sjukvårdshuvudman och att frågan 
även tidigare reglerats via en överenskommelse, föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att 
föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom den aktuella rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-25 
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och 
kommunerna i Stockholms län, 2018-11-20 
Rekommendation, Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län, 2019-01-31 
Skrivelse, Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter, 2019-03-06 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten  
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§ 36 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
Dnr VON/2016:9 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta föreslagna justeringar i enlighet med i ärendet bilagt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten genomförde en övergripande genomgång och uppdatering av vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning under vintern 2018/2019.  Beslut om att anta 
omarbetat delegationsordning togs av nämnden den 25 februari 2019.  
Efter detta så har verksamheten upptäckt några missar. Bland annat två delegationer under 
föräldrabalken som inte är delegeringsbara enligt lag. Dessa har nu tagits bort. 
Verksamheten har också uppmärksammat att tre delegationer under rubriken ekonomisk 
ersättning har legat på vård- och omsorgschef men att det vore enklare om dessa låg på 
ansvarig avdelningschef. Detta har nu justerats. 
Verksamheten har även haft önskemål om förtydligande kring verkställigheten. Detta har 
lagts till under ny underrubrik i inledningen. 
Det har även gjorts någon smärre justering av text för att förtydlig sådant som verksamheten 
tyckt varit otydligt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-17 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 37 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 


