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Tid och plats Måndag 8 april 2019 kl. 17.00 – 19.00, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

Bertil Svenson (NP) 
Matilda Drol (S) 
Gunilla Lindstedt (NP) 

  
Ersättare Rune Dahlin (SD), ersätter Kjell Lindberg (SD) som ledamot 

 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Bengt Johanson (M) 

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

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Kia Dahlqvist,enhetschef arbetsmarknad och försörjning §§ 20-21 
Sarah Önbäck, ekonom §§ 22-24 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 15 april 2019 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 20-28 
  
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  2019-04-08  

    
Paragrafnummer  §§ 20-28  

    
Datum då anslaget sätts upp  2019-04-16  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2019-04-16 – 2019-05-07  

    
Datum då anslaget tas ned  2019-05-08  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 20 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Extra ärende Remiss, Budget 2020 läggs till dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 21 
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 2019-02-01 till 2019-02-28 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2019-02-01 till 2019-02-28 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2019-02-01 till 2019-02-28 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2019-02-01 till 
2019-02-28 

 
Enhetschef Kia Dahlqvist redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
 
Stephanie Olsson                  Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-02-08 
 
Kia Dahlqvist                       Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-02-13 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 22 
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: 

 
• Statistik gällande externa placeringar avseende barn och vuxna, samt statistik 

gällande personer i öppenvårdsinsatser 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 23 
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,  
månad mars 2019. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 24 
Egenkontroll hantering av privata medel, Lugnets äldreboende 
Dnr VON/2019:29 

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 på Lugnets äldreboende. 

Beslutsunderlag 
Redovisning samt internkontroll av egna medel, Lugnets äldreboende 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Avdelningschef äldreomsorg 
Akten 
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§ 25 
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
Dnr VON/2019:21 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande avslå Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att kommunerna gemensamt 
finansierar ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Vård- 
och omsorg gör bedömningen att det finns kvalitets- och analysfördelar med att medverka i 
ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-29 
SKL, Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, 2018-12-14 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande ställa sig bakom 
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
Förslag till beslut under överläggningarna 
Vård- och omsorgschef Mahria Persson Lövkvist, nytt förslag till förvaltningens förslag till 
beslut, att vård- och omsorgsnämnden ska besluta att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
ställningstagande avslå Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Förslaget motiveras med att det dels 
saknas ekonomiska förutsättningar att åta nya ekonomiska kostnader, samt att finansieringen 
av systemet för kunskapsstyrning istället borde hanteras inom den grundavgift som 
kommunerna erlägger till SKL. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller förvaltningens nya förslag till 
beslut. 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten  
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§ 26 
Åtgärdsplan för budget i balans 
Dnr VON/2019:28 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till åtgärdsplan. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Matilda Drol (S), reserverar sig mot att besparingar genomförs gällande hemtjänsten. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska en kommun ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning för år 2018 visade på ett negativt resultat 
motsvarande 18 miljoner kronor. Bedömningen är att ekonomiska förutsättningar även för 
åren 2019 och 2020 kommer att vara utmanande för verksamheterna. Vård- och 
omsorgschef och verksamheternas avdelningschefer har upprättat en åtgärdsplan i syfte att 
nå god ekonomisk hushållning och budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-21  
Åtgärdsplan vård och omsorg 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 27 
Remiss, Budget 2020 
Dnr VON/2019:31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i sitt remissyttrande gällande förslag till Budget 2020 

att förslaget till budget kommer att vara utmanande och förutsätter att ständiga förbättringar 
och effektiviseringar behöver ske för att nämnden ska nå budgetram enligt remissens förslag, 
samt att kvalitet inte ska påverkas negativt i större utsträckning. Samt att utrymme för 
finansiering av kostnadseffektiva förebyggande insatser ska beaktas vid tilldelning av 
nämndens budgetramar. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 
kontor vidarebefordra eventuella ytterligare inkommande remissvar om sådana inkommer från 
ledamöter eller ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Eventuella tillkommande remissvar ska 
vara vård- och omsorgskontoret tillhanda senast 2019-04-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ges möjlighet att yttra sig över upprättat underlag till budget 2020 samt förslag till 
ekonomiska ramar för planeringsperioden 2020-2022. 
 
Antalet äldre (80 år och äldre) beräknas öka i högre takt än vad som gäller för befolkningen i övrigt 
(mellan 8 och dryga 11 %) vilket också är fallet med ungdomar i gymnasieåldern om än inte med 
samma höga värden som för de äldre. 
 
Bedömningen är att förslaget till budget kommer att vara utmanande och förutsätter att ständiga 
förbättringar och effektiviseringar behöver ske för att nämnden ska nå budgetram enligt remissens 
förslag, samt att kvalitet inte ska påverkas negativt i större utsträckning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 
Budget 2020 remiss till nämnderna 
Kommundirektörens underlag till Budget 2020 med utblick mot 2022  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i sitt remissyttrande gällande förslag till Budget 2020 att 
förslaget till budget kommer att vara utmanande och förutsätter att ständiga förbättringar och 
effektiviseringar behöver ske för att nämnden ska nå budgetram enligt remissens förslag, samt att 
kvalitet inte ska påverkas negativt i större utsträckning. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens kontor 
vidarebefordra eventuella ytterligare inkommande remissvar om sådana inkommer från ledamöter 
eller ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Eventuella tillkommande remissvar ska vara vård- och 
omsorgskontoret tillhanda senast 2019-04-25. 
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Förslag till beslut under överläggningarna 
Gunilla Lindstedt (NP) yrkar att tillägg görs till förvaltningens förslag till beslut med att; 
utrymme för finansiering av kostnadseffektiva förebyggande insatser ska beaktas vid 
tilldelning av nämndens budgetramar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut, 
med tillägg för Gunilla Lindstedts (NP) yrkande. 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten   
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§ 28 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 


