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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2023-01-09  

Tid och plats  

2023-01-09 klockan 15:30-19:00 i Konferensen, ajournering klockan 16:30-16:45 och 18:05-18:10 

Beslutande ledamöter 

Bertil Svenson (NP) ordförande, Caroline Wenner (S) 1:e vice ordförande, Carolina Borneland (M) 2:e 
vice ordförande, Louise Rova (S), Kjell Lindberg (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Alicia Rijkens (S), Åsa Sternrot (NP), Peter Ohlsson (M) 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Klaudia Mozer, nämndsekreterare, Malin Viklund, enhetschef myndighet 
vuxen, §2, §6 Annelie Rijkens, enhetschef myndighet barn och familj, §2, §6, Barbro Gripenstam, 
mediciniskt ansvarig sjuksköterska, §6, Pia Gustafsson, enhetschef, LSS utförarenhet, §6, Jim 
Zetterberg, avdelningschef, LSS Insatser, §6, Madeleine Rosander, enhetschef, IFO, §6, Anna Smedin, 
enhetschef, HSL samt Lugnets äldreboende, §6, Tuulikki Krekola, enhetschef, hemtjänst, §6, Peter 
Mikkelsen, utförarchef, §6 

Tid och plats för justering 

2023-01-17 klockan 16:00 i Kommunhuset. 

Justerade paragrafer 

§1- §8  

Underskrift 

 __________________________________________  
Klaudia Mozer, Sekreterare 

 __________________________________________  
Bertil Svensson (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Carolina Borneland (M) 2:e vice ordförande, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-01-09 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-01-17 

Datum då anslaget tas ned 

2023-02-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 _____________________________________   
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§ 1 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas.  
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§ 2 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2023:3 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

• Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2022-11-01 till 2022-
11-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-11-01 till 2022-11-30 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2022-11-01 till 2022-11-30 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-11-01 till 2022-11-30 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2022-11-01 till 2022-11-30 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-11-01 till 2022-11-30 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-11-02 Domstols avslag av överklagande, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-11-04 BoU Familjebehandling enl SoL 4:1 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-11-15 BoU Strukturerad öppenvårdsinsats SoL 4:1 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- 
och omsorgsnämndens delegationsordning 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 3 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2023:4 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndsekreterare Klaudia Mozer informerar nämnden angående: 

• Ordförandebeslut om ett omedelbart omhändertagande av ungdom enligt LVU daterat 2022-
12-07 

• Ordförandebeslut om ett omedelbart omhändertagande av ungdom enligt LVU daterat 2022-
12-07 

• Delegationsbeslut gällande tillförordnad chef för vård och omsorgskontoret daterat 2022-12-
22, delegat: Liridona Rama 

• Förvaltningsrätten i Stockholm, Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om 
rättshjälp daterat den 2022-12-08 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 4 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2023:5 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 
Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden om följande 
 

• Utökning av två tjänster 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 5 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2023:6 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Liridona Rama informerar nämnden om: 

• Nyckeltal myndighet barn och familj  
• Nyckeltal myndighet vuxna 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 6 
Presentation från avdelningar på vård-och omsorgskontoret 
Diarienummer: VON/2023:15 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Presentation av följande avdelningar på vård- och omsorgskontoret framfördes för nämnden 

• Individ och familjeomsorgen, utförarsidan 
• Daglig verksamhet 
• Myndighet vuxen  
• Myndighet barn och familj  
• Hemtjänsten 
• Lugnets äldreboende, dagverksamhet demens, hälso- och sjukvårdsorganisationen 
• MAS och anhörigkonsulent  
• Boende och service, LSS och SoL 
• Nämnden och sociala utskottet  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 7 
Assistansersättning 2023 
Diarienummer: VON/2022:121 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att assistansersättningen för år 2023 ska vara 324 kronor och 50 öre per timme. 
2. Att assistansersättningen från och med år 2024, ska justeras och följa den justering 

Försäkringskassan gör årligen för assistansersättningen. 

Sammanfattning 

Försäkringskassan justerar årligen den schablon som ligger till grund för assistansersättningen per 
timme för utförd personlig assistans. Kommunen är enligt lag ansvarig att ersätta utförare av personlig 
assistans som utförs med under 20 timmar per vecka.  

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att för år 2023 anta samma nivå för ersättning som 
Försäkringskassan tillämpar för de brukare som har personlig assistans över 20 timmar i veckan. 
Vidare föreslår förvaltningen att nämnden ska besluta att ersättningen från och med år 2024 
automatiskt ska räknas upp och följa den ersättningsnivå Försäkringskassan har. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-12-19 

Beslutet skickas till 

Myndighetschef 

Enhetschef vuxen 

Akten  
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§ 8 
Övrigt 

Beslut  

Informationen läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning  

Ingen övrig fråga behandlas.  

 
Beslutet skickas till  

Akten 
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