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Tid och plats Måndag 26 februari 2018 kl. 17.00 – 18.00, konferensrum Alphyddan, 
vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter  

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

  
Ersättare Jan Linderhielm (np), ersätter Peter Ohlsson (m) som ledamot 

 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Inga Kammelid (L) 

Ingrid Lindskog (s) 
 
 

  
Tjänstemän Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist 
Kia Dahlqvist, gruppchef ekonomiskt bistånd §§ 10-11 
 
 
 

Övriga Per Claug, tillståndshandläggare Södertälje kommun §§ 13-14 
Paula Lindström, tillståndshandläggare Södertälje kommun §§ 13-14 

  
Justering  
Justerare Matilda Drol (s) 
  
Tid och plats för justering Måndag 5 mars 2018 kl. 13.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 10-16 
  
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  2018-02-26  

    
Paragrafnummer  §§ 10-16  

    
Datum då anslaget sätts upp  2018-03-06  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2018-03-06 – 2018-03-27  

    
Datum då anslaget tas ned  2018-03-28  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 10 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Ärende Ekonomisk uppföljning utgår från dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 11 
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 2018-01-01 till 2018-01-31 

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

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

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

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

 
Redovisning av valda delegationsbeslut: 
 

Kaisa Kerttu Ärenderubrik   Beslut 
  Ekonomiskt bistånd  2018-01-04 
 
Stephanie Olsson Ärenderubrik   Beslut 
  Ekonomiskt bistånd  2018-01-18 

   
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 12 
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: 
 

• Kommunens vision 2035, Kom närmare 
• Preliminärt datum för nämndens mål- och budget dag 
• Länsstyrelsens tillsyn gällande serveringstillstånd, folköl och tobak 
• Revision gällande myndighetsutövning hemtjänst 
• Beslut om kommunalisering av hemsjukvården anstår 

 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 13 
Information från tillståndsenheten, Södertälje kommun 
Dnr VON/2018:7 

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

Sammanfattning av ärendet 
Per Claug och Paula Lindström, tillståndshandläggare Södertälje kommun informerar vård- och 
omsorgsnämnden gällande tillsyn och tillståndsärenden i Nykvarns kommun under år 2017. 

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 14 
Tillsynsplan 2018 serveringstillstånd i Nykvarns kommun 
Dnr VON/2018:18 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta i ärendet föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd år 2018. 

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 serveringstillstånd, samt efterleva alkohollagen efter att tillstånd meddelats.  

Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan. Syftet med tillsynsplanen är att få en 
tydlig struktur för tillsynsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-26 
Tillsynsplan, serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2018  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Vård- och omsorgschef 
Tillståndsenheten Södertälje kommun 
Tillståndshandläggare Nykvarns kommun 
Akten 
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§ 15 
Årsredovisning 2017 
Dnr VON/2018:31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att godkänna årsredovisning för år 2017, samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beaktande i Nykvarns kommuns årsredovisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden gör ett negativt resultat om 10,8 miljoner. Främst beror det på att alla 
behov som kräver stora insatser måste köpas externt till högre kostnad än vad motsvarande insats 
skulle kosta i en egenregi verksamhet. Främst visar sig dessa kostnader inom myndighet och individ- 
och familjeomsorgen i form av höga kostnader inom psykiatriboende, korttidsboende för äldre, 
missbruk samt barn och familj. Som åtgärd för att öka kostnadseffektivitetet pågår arbete med att 
etablera flera olika nya verksamhetsformer i egen regi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-02-14 
Årsredovisning 2017   
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgschef 
Akten   
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§ 16 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
 


