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Tid och plats  

2022-10-03 klockan 15:30-16:50 i Konferensen, ajournering klockan 16:11-16:25 

Beslutande ledamöter 

Peter Ohlsson (M) ordförande, Bertil Svenson (NP) 1:e vice ordförande, Matilda Drol (S) 2:e vice 

ordförande, Kjell Lindberg (SD), Per Eklöf (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Christopher Sjögren (NP), Caroline Wenner (S), Bengt Johansson (M) 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Klaudia Mozer, nämndsekreterare/utredare, Emil Steen, 

kommunsekreterare, Harri Luukko, utvecklingsledare, Malin Viklund, enhetschef § 103, Michael 

Ahlefeldt, Socialsekreterare § 103. 

Tid och plats för justering 

2022-10-10 klockan 10:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§102- §109  

Underskrift 

 __________________________________________  

Klaudia Mozer, Sekreterare 

 __________________________________________  

Bertil Svenson (NP) 1:e vice ordförande 

 __________________________________________  

Matilda Drol (S), Justerare 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-03 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-10-10 

Datum då anslaget tas ned 

2022-11-02 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 102 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt förslag samt med nedan redovisat tillägg till dagordningen. 

Tillägg till dagordningen  

Ärende: Åtgärder för att uppnå en budget i balans, § 107. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 103 

Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2022:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämnden väljer ut stickprov ur listan med anmälda delegationsbeslut inom följande områden: 

 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 2022-06-01 till 2022-

08-31 

 Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-06-01 till 2022-08-31 

 Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2022-06-01 till 2022-08-31 

 Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-06-01 till 2022-08-31 

 Övriga delegationsbeslut perioden 2022-06-01 till 2022-08-31 

 Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-06-01 till 2022-08-31 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-08-18 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 

omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-08-22 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 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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§ 104 

Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Inga inkomna anmälningsärenden. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 105 

Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägger den till handlingar. 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

 Rekrytering av ny nämndsekreterare. Ny nämndsekreterare tillträdde tjänsten den 22 

september 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 106 

Delårsrapport per augusti 
Diarienummer: VON/2022:82 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna budgetuppföljning per 2022-08-31. 

2. Att överlämna budgetuppföljningen per 2022-08-31 till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för behandling. 

Sammanfattning 

Resultatet per den 31augusti, visar på ett underskott för nämndens verksamheter motsvarande 953 

tkr. Helårsprognosen estimerar ett underskott motsvarande 2 687 tkr. Underskottet orsakas av 

volymökningar gällande äldreomsorg och andra insatser inom socialtjänsten. Platsbrist i den egna 

regin, medför att placeringar behöver vidtas i extern regi och till högre kostnad. Även inom 

hemtjänsten sker en ökning av behovet och därmed en ökning av hemtjänsttimmar som behöver 

utföras. 

Nämndens måluppfyllelse visar att måluppfyllelsen i förhållande till kommunens strategiska mål är 

mycket god, alternativt god. Måluppfyllelsen i förhållande till nämndens effektmål bedöms vara god, 

utifrån hur arbetet har gått med att nå verksamheternas underliggande aktiviteter. Majoriteten av dessa 

aktiviteter kopplade till effektmålen löper planenligt. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-09-23 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 VON 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2022 VON 

Beslutet skickas till 

Kommunstyresen 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 107 

Åtgärder för att uppnå en budget i balans 
Diarienummer: VON/2022:8 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägger den till handlingar. 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående återgärder som vidtas för budget i balans. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 108 

Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan (IHP) 

för vård- och omsorgsnämnden 
Diarienummer: VON/2022:62 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägger den till handlingar. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för 

vård- och omsorgsnämnden.  

Informationshanteringsplanen redovisar informationshantering för vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Ansvarsområden för vård och omsorg är kognitiva funktionsvariationer, äldre, social-, 
barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor, missbruk- och beroendevård, arbetsmarknad och 
försörjning, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning, bostadsanpassningsbidrag, 
färdtjänst och riksfärdtjänst, stöd till anhöriga, serveringstillstånd samt det nationella åtagandet att ta 
emot nyanlända. 
 
Enligt arkivmyndigheten ska informationshanteringsplanen vara processbaserad och fortlöpande 
revideras. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att informationshanteringsplanen hålls aktuell och 
revideras vid behov. Kommunstyrelsen ska delges vid en revidering av vård- och omsorgsnämndens 
klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för vård- och 

omsorgsnämnden. 

Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden.  

Dokumenthanteringsplan för vård och omsorg i Nykvarns kommun 2018-09-03 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgskontoret 

Nykvarns författningssamling 
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§ 109 

Övrigt 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 
 

 


