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Tid och plats Måndag 21 januari 2019 kl. 17.00 – 19.15, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter  

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

  
Ersättare  

 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Bengt Johanson (M) 

Caroline Wenner (S) 
Rune Dahlin (SD) 
Per Eklöf (NP) 
 
 

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Kia Dahlqvist,enhetschef arbetsmarknad och försörjning §§ 1-2 
Sarah Önbäck, ekonom 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 28 januari 2019 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 1-9 
  
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  2019-01-21  

    
Paragrafnummer  §§ 1-9  

    
Datum då anslaget sätts upp  2019-01-29  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2019-01-29 – 2019-02-18  

    
Datum då anslaget tas ned  2019-02-19  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 1 
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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§ 2 
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 2018-11-01 till 2018-12-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2018-11-01 till 2018-12-31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2018-11-01 till 2018-12-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2018-11-01 till 
2018-12-31 

 
Redovisning av valda delegationsbeslut: 
 
Nemi Paloja                          Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2018-11-20 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2018-12-17 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 3 
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. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 4 
Verksamhetsplan 2019 
Dnr VON/2018:120 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden informeras gällande verksamhetsplan år 2019 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2019 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 5 
SUMA-projektet 
Dnr VON/2018:117 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden informeras gällande SUMA-projektet som syftar till ökad 
samverkan mellan vård och omsorg samt utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
SUMA-projektets projektdirektiv 2018-12-17 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 6 
Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019 
Dnr VON/2018:121 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Beslutar att godkänna detaljbudget för år 2019. 
2. Beslutar att anta i ärendet föreslagna effektmål för nämndens verksamheter för år 

2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna detaljbudget för år 2019. Detaljbudgeten 
baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. Vidare 
föreslås vård och omsorgsnämnden att anta i ärendet föreslagna effektmål för 
verksamhetsår 2019. Förslaget till effektmål baseras på den måldialog som nämnden och 
förvaltningen genomfört under mål- och budgetdagar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-12-28 
Detaljbudget 2019 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 7 
Tillsynsplan serveringstillstånd 2019 
Dnr VON/2018:118 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta i ärendet föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda 
krav för att få ett serveringstillstånd, samt följa alkohollagen efter att tillstånd meddelats. 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan. Syftet med tillsynsplanen är att 
få en tydlig struktur för tillsynsarbetet. 
 
Vård- och omsorg föreslår således att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta 
föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-12-19 
Tillsynsplan, serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2019 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Tillståndsenheten 
Akten 
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§ 8 
Anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd 
Dnr VON/2018:119 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, beslutade år 2010 upphör att gälla, samt 
ger vård och omsorg i uppdrag att upprätta anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd i 
verkställigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorg har riktlinjer beslutade av nämnden från år 2010. Bedömningen görs att 
behov föreligger att både revidera och aktualisera dessa. Vidare bedöms att det är 
lämpligare att de nuvarande riktlinjerna upphör att gälla och att anvisningar istället 
upprättas i verkställigheten, så att de enkelt och effektivt kan justeras när behov av detta 
föreligger. Ytterligare skäl till denna bedömning baseras på att stora delar av 
handläggningen i praktiken styrs dels av den riksnorm för ekonomiskt bistånd som beslutas 
av regeringen samt gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-12-20 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Avdelningschef arbetsmarknad och försörjning 
Akten 
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§ 9 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 


