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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Tid och plats Måndag 25 februari 2019 kl. 17.00 – 18.45, konferensrum Alphyddan, 
vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter  

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

  
Ersättare Bengt Johansson (M), ersätter Peter Ohlsson (M) som ledamot 

 
 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare 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 §§ 10-11 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 15 
Sarah Önbäck, ekonom 
 
 

Övriga Per Claug, tillståndshandläggare, Södertälje kommun § 12 
Paula Lindström, tillståndshandläggare Södertälje kommun § 12 

  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 4 mars 2019 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 10-19 
  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Harri Luukko 
 
Ordförande 

 

 Bertil Svenson (NP) 
 
Justerare 

 

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

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2019-02-25  

    
Paragrafnummer  §§ 10-19  

    
Datum då anslaget sätts upp  2019-03-05  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2019-03-05 – 2019-03-26  

    
Datum då anslaget tas ned  2019-03-27  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  

 

 

 

 
  



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2019-02-25 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

3 (13) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 10 
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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§ 11 
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 2019-01-01 till 2019-01-31 

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

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

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

 
Redovisning av valda delegationsbeslut: 
 
Sara Marin                            Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-01-29 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2019-01-16 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 12 
Tillståndsenheten Södertälje kommun informerar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tillståndhandläggare Per Claug och Paula Lindström från tillståndsenheten Södertälje 
kommun informerar vård- och omsorgsnämnden om tillsynsarbetet gällande 
serveringstillstånd i Nykvarns kommun. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 13 
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: 

 
• Kartläggning gällande utförarverksamhet för barn och unga 
• Kommunalt aktivitetsansvar 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 14 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2019:5 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sarah Önbäck, ekonom, informerar nämnden angående aktuell ekonomisk situation,  
månad januari 2019. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 15 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Dnr VON/2019:16 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2018, samt notera till protokollet att 
nämnden tagit del av patientsäkerhetsberättelse för år 2018. 
 
Beslutar att efterlevnad av basal vårdhygien ska följas upp var tredje månad och att 
resultatet av uppföljningen ska återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska en vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete och 
sammanställa detta i en patientsäkerhetsberättelse. I ärendet redovisas 
patientsäkerhetsberättelse för år 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-02-12  
Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2018, samt 
notera till protokollet att nämnden tagit del av patientsäkerhetsberättelse för år 2018 
 
Förslag till beslut under överläggningarna 
Ordförande Bertil Svenson (NP): Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägg att 
efterlevnad av basal vårdhygien ska följas upp var tredje månad och att resultatet av 
uppföljningen ska återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut. 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Akten 
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§ 16 
Årsredovisning 2018 
Dnr VON/2019:12 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att godkänna årsredovisning för år 2018, samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beaktande i Nykvarns kommuns årsredovisning. 
 
Beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan i syfte att nå ekonomisk 
balans, samt att åtgärdsplanen ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden den 2019-04-
08. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden gör ett negativt resultat om 18 miljoner kronor. Främst orsakas 
resultatet av ökningen av externa placeringar gällande äldreomsorg. Vidare bidrar kostsamma 
placeringar även inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga, till underskottet. Positiv 
ekonomisk effekt börjar märkas av de verksamheter som skapats i egen regi. Dock bedöms 
kostnaden för äldreomsorg fortsätta att öka tills dess att ytterligare äldreomsorgsplatser kan 
erbjudas i Nykvarn. Allmänt råder osäkerhet kring arbetsmarknadspolitiken på riksplanet, 
samt vilka konsekvenser detta kan medföra för kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-02-07  
Årsredovisning 2018 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Beslutar att godkänna årsredovisning för år 2018, samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beaktande i Nykvarns kommuns årsredovisning. 
 
Förslag till beslut under överläggningarna 
Ordförande Bertil Svenson (NP): Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägg att 
förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan i syfte att nå ekonomisk balans, samt 
att åtgärdsplanen ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden den 2019-04-08. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut. 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 17 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
Dnr VON/2019:13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta föreslagen delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har genomfört en genomgång av vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning. Genomgången har gällt att från vilka beslut som enligt lagstiftningen 
endast kan delegeras till utskott eller ordförande, till omflyttning av delegation mellan olika 
sidor i delegationsordningen.  
 
Översynen är genomförd av utredare/jurist tillsammans med avdelningschefer och 
enhetschefer inom vård och omsorg. Översynen initierades med anledning av nya titlar och 
ny mellanchefsnivå inom vård och omsorg. Eftersom en större förändring genomfördes 
gjordes översynen även på ett mer genomgående plan. 
  
Vissa delegationer är förändrade så tillvida att det skall bli tydligare, enklare och mer 
entydigt när man letar i delegationsordningen. Beträffande delegationsnivåer så ligger 
förändringarna mestadels på nivån mellan avdelningschef (tidigare enhetschef) och 
enhetschef. Någon förändring har även gjorts där delegationen tidigare låg på vård- och 
omsorgschef för att nu ligga på avdelningschef samt från att ligga på handläggarnivå upp till 
nivån enhetschef.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-02-12  
Förslag till vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Avdelningschefer vård och omsorg 
Enhetschefer vård och omsorg 
Akten 
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§ 18 
Rekommendation, tilläggsöverenskommelse om samverkan gällande 
personer med missbruk/beroende av spel om pengar 
Dnr VON/2018:112 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att ställa sig bakom rekommenderad 
tilläggsöverenskommelse, enligt rekommendation S/18/0097-27.   

Sammanfattning av ärendet 
STORSTHLM rekommenderar länets kommuner och Stockholms läns landsting att en 
tilläggsöverenskommelse upprättas om samverkan gällande personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar. Tilläggsöverenskommelsen avses knytas till den 
befintliga överenskommelsen som finns mellan parterna gällande missbruk i allmänhet. 
STORSTHLM önskar att erhålla kommunens ställningstagande i frågan. 
  
I sitt ställningstagande bedömer vård och omsorg att tilläggsöverenskommelsen kan bidra 
med tydlighet kring respektive huvudmans ansvar i frågan. Således föreslås vård- och 
omsorgsnämnden att i sitt ställningstagande föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
rekommenderad tilläggsöverenskommelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-30  
STORSTHLM, rekommendation S/18/0097-27 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 19 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 


