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Tid och plats Måndag 1 oktober 2018 kl. 17.00 – 18.35, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter  

Peter Ohlsson (m),  ordförande 
Bertil Svenson (np)   
Matilda Drol (s) 
Eva Johansson (s) 
 

  
Ersättare Jan Linderhielm (np), ersätter Claudia Medina de Palmér (m) 

 
 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Ingrid Lindskog (s) 

Inga Kammelid (L) 
 
 
 
 

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Jenny Elofsson, ekonom 
Kia Dahlqvist, gruppchef §§ 48-49 
Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 48-50 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (s) 
  
Tid och plats för justering Måndag 8 oktober 2018 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 48-56 
  
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  2018-10-01  

    
Paragrafnummer  §§ 48-56  

    
Datum då anslaget sätts upp  2018-10-09  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2018-10-09 – 2018-10-30  

    
Datum då anslaget tas ned  2018-10-31  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 48 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Inga tillägg görs till dagordningen. 

Övriga frågor 
Eva Johansson (s), anmäler övrig fråga gällande inbjudan av kommunstyrelsens ordförande 
till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-10-29. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 49 
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) enligt delegationslista för 
period 2018-08-01 till 2018-08-31 

• Beslut ÄO enligt SoL enligt delegationslista för period 2018-08-01 till 2018-08-
31 

• Beslut ÄO och VFF enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2018-08-01 till 2018-08-31 

• Beslut VFF enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
enligt delegationslista för period 2018-08-01 till 2018-08-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2018-08-01 till 
2018-08-31 

 
Redovisning av valda delegationsbeslut: 
 
Stephanie Olsson                  Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2018-08-21 
 
Nemi Paloja                          Ärenderubrik   Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                 2018-08-09 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 50 
Vård- och omsorgschefen informerar 
Dnr VON/2018:5 

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

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Barbro Gripenstam, informerar nämnden angående: 
 

• Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen 
• Kost, näring och vikt 
• Skattning av personcentrerad vård 
• Måluppfyllelse gällande patientsäkerhet 
• Nätverk för medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 51 
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 8 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 52 
Rekommendation: Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid 
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 
Dnr VON/2018:93 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta, att i sitt ställningstagande inte ställa sig bakom 
rekommendationen om Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende 
mellan kommunerna i Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet 
Storsthlms styrelse rekommenderar länets kommuner att anta en överenskommelse om 
bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms 
län. Rekommendationen innebär att kommunen behåller kostnadsansvar och 
myndighetsansvar om en enskild väljer att flytta till ett särskilt boende i en annan kommun i 
Stockholms län. 
 
Bedömningen görs att behov av föreslagen överenskommelse inte föreligger, samt att skäl till 
att ändra tidigare ställningstagande i frågan inte heller föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-19 
Storsthlms, rekommendation KSL/14/0057-116 
Förslag till överenskommelse 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 53 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2019 
Dnr VON/2018:92 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastslå sammanträdestider och datum för år 2019, enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås fastslå sammanträdestider och datum för vård och 
omsorgsnämnden, samt för nämndens sociala utskott för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-19 
Bilaga: Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2019 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Avdelningschefer 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 54 
Uppdatering av delegationsordning 
Dnr VON/2017:100 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att godkänna uppdaterad delegationsordning i enlighet med bilagt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Den övergripande omorganisation som genomförts i kommunen innebär att titeln har ändrats för 
chefer på tidigare enhetsnivå och den nuvarande titeln är avdelningschef. De tidigare delegationerna 
till Chef för myndighetsutövning, IFO-chef och chef har därför ändrats till att ligga på ansvarig 
avdelningschef. 
 
Vid den omorganisation som genomförts inom vård och omsorg så har ansvarsområden flyttats 
mellan olika avdelningar och därför har de tidigare delegationerna ner till socialsekreterare- eller 
handläggarnivå ändrats till att ligga på ansvarig handläggare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-21 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Avdelningschefer 
Akten 
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§ 55 
Delårsbokslut 2018-08-31 
Dnr VON/2018:96 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2018-08-31. 

2. Beslutar att överlämna budgetuppföljningen 2018-08-31 till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden som helhet prognostiserar för 2018 ett underskott 
motsvarande 18 miljoner kronor. Platsbrist i den egna verksamheten gällande 
äldreboendeplatser leder till att enskilda måste placeras i dyrare placeringar externt. 
Dessutom ökar externa placeringar inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga. Nya 
egna verksamheter i syfte att minska kostnader för externa placeringar har delvis startat, 
dock förväntas positiv ekonomisk effekt av vidtagna åtgärder synas tidigast under 
verksamhetsår 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-21 
Delårsrapport 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelse 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 56 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att bifalla Eva Johanssons (s) yrkande. 

Sammanfattning av ärende 
 Eva Johansson (s) yrkar att kommunstyrelsens ordförande bjuds in till vård och 
 omsorgsnämndens sammanträden den 2018-10-29 för dialog gällande behov av nytt 
 äldreboende. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Kommunstyrelsens ordförande 
 Akten 
 
 


