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Tid och plats Måndag 3 september 2018 kl. 17.00 – 18.45, konferensrum Alphyddan, 
vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter  

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

  
Ersättare  

 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Jan Linderhielm (np) 

Ingrid Lindskog (s) 
 
 
 
 

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Kia Dahlqvist, gruppchef §§ 39-40 
Rquia Bouazza, integrationssamordnare § 41 
Jimmy Cebula, integrationschef § 41 
 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (s) 
  
Tid och plats för justering Måndag 10 september 2018 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 39-47 
  
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  2018-09-03  

    
Paragrafnummer  §§ 39-47  

    
Datum då anslaget sätts upp  2018-09-11  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2018-09-11 – 2018-10-02  

    
Datum då anslaget tas ned  2018-10-03  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 39 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Följande ärenden läggs till dagordningen: 
Behov särskilt boende för äldre samt Ny verksamhet, utförarverksamhet för barn och unga.  

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2018-09-03 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

5 (12) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40 
Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr VON/2018:4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 

 
• Beslut inom IFO enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om 

introduktionsersättning (LIF), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga 
(LVU) enligt delegationslista för period 2018-06-01 till 2018-07-31 

• Beslut inom ÄO enligt SoL enligt delegationslista för period 2018-06-01 till 
2018-07-31 

• Beslut inom ÄO och VFF enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden  
2018-06-01 till 2018-07-31 

• Beslut inom VFF enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) enligt delegationslista för period 2018-06-01 till 2018-07-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2018-06-01 till 
2018-07-31 

 
Redovisning av valda delegationsbeslut: 
 

Virginia Gräsman Ärenderubrik   Beslut 
  Ekonomiskt bistånd  2018-06-15 
 
Jim Zetterberg Ärenderubrik   Beslut 
  Ekonomiskt bistånd  2018-07-09 

   
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 41 
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: 
 

• Bageriet inom daglig verksamhet 
• Målstyrningsprocessen 
• Aktuella mål för verksamheterna 

 
Integrationssamordnare Rquia Bouazza och integrationschef Jimmy Cebula, informerar 
nämnden angående: 
 

• Integrationsverksamheten 
• Integrationsinsatser under sommaren 

 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 42 
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. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 43 
Information om brukarundersökning daglig verksamhet enligt LSS 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utredare/jurist Linda Olsson, informerar nämnden angående resultatet av genomförd 
brukarundersökning inom daglig verksamhet enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2018-06-07, Brukarundersökning daglig verksamhet enligt LSS 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 44 
Uppdatering av dokumenthanteringsplan 
Dnr VON/2016:44 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa uppdaterad dokumenthanteringsplan i enlighet med förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumenthanteringsplan för vård och omsorg har uppdaterats i förhållande till bland annat 
gallring av färdtjänstakter och familjehemsutredningar. Områden som inte varit reglerade, så 
som budget- och skuldrådgivning, är nu reglerade i den uppdaterade planen. Vissa justeringar 
har gjorts för att passa med gällande föreskrifter. Där har vägledning hämtats från 
Gallringsråd 5, utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-07-16 
Dokumenthanteringsplan 
Bilagor till dokumenthanteringsplan 
   
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 45 
Behov av särskilt boende för äldre 
Dnr VON/2017:100 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadskontoret och ekonomikontoret i 
uppdrag att påskynda processen att utreda förutsättningar för ett nytt särskilt boende för äldre i 
enlighet med de beslut som vård och omsorgsnämnden har fattat 2017-01-23 och 2017-12-04, samt i 
enlighet med innehållet i denna tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att omfattande platsbrist råder gällande platser inom särskilt boende för 
äldre, föreligger ett påtagligt behov av att beslut fattas och åtgärder vidtas för att påskynda 
en utbyggnad av platser inom särskilt boende. Då verksamheten i nuläget är tvingad att 
köpa externa platser utanför kommunen, bedöms detta medföra en merkostnad 
motsvarande 7 miljoner kronor för år 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-27 
Protokollsutdrag § 7, vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 
Tjänsteskrivelse 2016-12-15 
Protokollsutdrag § 67, vård- och omsorgsnämnden 2017-12-04 
Tjänsteskrivelse 2017-11-21 
   
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 46 
Ny verksamhet, utförarverksamhet för barn och unga 
Dnr VON/2018:86 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att ge vård och omsorg i uppdrag att starta upp en ny utförarverksamhet i enlighet 
med innehållet i tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27 i syfte att möta de behov som uppstår 
hos barn- och ungdomshandläggarna. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny utförarverksamhet för barn och unga ska minska kostnader för köpta platser, möta behov hos 
barn och unga i form av behandling, missbruk, tillfälligt boende, familjebehandling och 
socialpedagogik, bevakat umgänge, operativt team och LSS-verksamhet som korttids, fritids och läger.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-27 
   
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 47 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
 


