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Tid och plats Måndag 3 december 2018 kl. 17.00 – 18.30, konferensrum Alphyddan, 
vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter  

Peter Ohlsson (m),  ordförande 
Bertil Svenson (np) 
Claudia Medina de Palmér (m) 
Matilda Drol (s) 
Eva Johansson (s) 
 

  
Ersättare  

 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Ingrid Lindskog (s) 

Inga Kammelid (L) 
Jan Linderhielm (np) 
Jonas Tygesén (m) 
 
 
 
 

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Kia Dahlqvist,enhetschef arbetsmarknad och försörjning §§ 57-58 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (s) 
  
Tid och plats för justering Måndag 10 december 2018 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 57-66 
  
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  2018-12-03  

    
Paragrafnummer  §§ 57-66  

    
Datum då anslaget sätts upp  2018-12-11  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2018-12-11 – 2019-01-01  

    
Datum då anslaget tas ned  2019-01-02  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 57 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Ärende Uppdatering av delegationsordning läggs till dagordningen som § 64. 
Ärende Nedläggning av faderskapsutredning läggs till dagordningen som § 65. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 58 
Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr VON/2018:4 

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 2018-09-01 till 2018-10-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2018-09-01 till 2018-10-31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2018-09-01 till 2018-10-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2018-09-01 till 
2018-10-31 

 
Redovisning av valda delegationsbeslut: 
 
Nemi Paloja                          Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2018-10-17 
 
Kia Dahlqvist                        Ärenderubrik  Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2018-10-22 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 59 
Vård- och omsorgschefen informerar 
Dnr VON/2018:5 

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

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

• Ekonomisk ramtilldelning och prognos år 2019 
• Verksamhetsmål 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 60 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2018:3 

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

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

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning 2018 vård och omsorg, månad 10 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 61 
Egenkontroll, hantering av privata medel 
Dnr VON/2018:110 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden informeras gällande resultaten av genomförda egenkontroller 
av hanteringen av privata medel. 

Beslutsunderlag 
Internkontroll av egna medel, Trädgårdvägen 28 
Internkontroll av egna medel, Maskinförarevägen 50 
Internkontroll av egna medel, Maskinförarevägen 48 
Internkontroll av egna medel, Lugnets äldreboende 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 62 
Kvalitetsgranskning inom dagverksamhet och äldreomsorg 
Dnr VON/2018:111 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden informeras gällande resultaten av genomförd 
kvalitetsgranskning inom dagverksamhet och äldreomsorg. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, kvalitetsgranskning 2018 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 63 
Yttrande gällande Kostpolicy för Nykvarns kommun 
Dnr VON/2017:109 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2018-11-15, som sitt yttrande gällande Kostpolicy för 
Nykvarns kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att skicka ut framtaget förslag till Kostpolicy för Nykvarns kommun 
till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. I enlighet med innehållet i tjänsteskrivelse daterad 2018-
11-15 föreslås nämnden besluta att i sitt yttrande föreslå vissa förändringar gällande det avsnitt som 
berör kost inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-15 
Protokollsutdrag § 74, utbildningsnämnden 2018-11-06 
Kostpolicy, förslag 
Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden 2018-10-11 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Utbildningskontoret 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 64 
Uppdatering av delegationsordning 
Dnr VON/2016:9 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att ändra delegation B.30 så att det finns vidaredelegation till ansvarig handläggare. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit till verksamhetens kännedom att handläggarna som beslutar om ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL, även handlägger bistånd till livsföring i övrigt enligt samma paragraf. Detta är 
delegerat till avdelningschef, men bedöms lämpligt vara vidaredelegerat till handläggare. Således 
föreslås att beslut fattas om vidaredelegation till handläggare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-27 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Enhetschef arbetsmarknad och försörjning 
Akten 
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§ 65 
Nedläggning av faderskapsutredning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att enligt 2 kap 7 § föräldrabalken att lägga ned faderskapsutredningen avseende Cristian 
Nylin, pnr 181101-5559. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att enligt 2 kap 7 § föräldrabalken lägga ned 
faderskapsutredningen avseende Cristian Nylin. Skälet till att faderskapsutredningen 
föreslås läggas ned, är att Cristian Nylin blivit till via assisterad befruktning, vilket styrks av i 
ärende inkommet intyg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-22 
Utredning 2018-11-22 
Intyg 2018-03-06 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Avdelningschef barn och familj 
Akten 
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§ 66 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 


