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Tid och plats  

2022-11-14 klockan 15:30-19:00 i Konferensen, ajournering klockan 16:30-16:40 samt 17:50-18:05. 

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, Malin Viklund, enhetschef, § 111, 
Michael Ahlefelt, socialsekreterare, §110, Peter Mikkelsen, utförandechef, §113, §115, Harri Luukko, 
utvecklingsledare, §111,§117, §120 

Tid och plats för justering 

2022-11-21 klockan 09:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§110-111, §113-115, §117-121  

Omedelbar justering  

§112, §116 

Underskrift 

 __________________________________________  

Klaudia Mozer, Sekreterare 

 __________________________________________  

Peter Ohlsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  

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

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-11-14 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-11-21 

Datum då anslaget tas ned 

2022-12-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 110 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 
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§ 111 

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

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 2022-09-01 till 2022-

09-30 

 Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-09-01 till 2022-09-30 

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

för period 2022-09-01 till 2022-09-30 

 Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-09-01 till 2022-09-30 

 Övriga delegationsbeslut perioden 2022-09-01 till 2022-09-30 

 Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-09-01 till 2022-09-30 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-09-06 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 

omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-09-16 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 

omsorgsnämndens delegationsordning 

2022-09-21 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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§ 112 

Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndsekreterare/utredare Klaudia Mozer informerar nämnden angående: 

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

10-05 

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

10-05 

 Delegationsbeslut om tillförordnad socialchef för vård och omsorgskontoret daterat 2022-10-

28, delegat: Liridona Rama 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 113 

Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4, VON/2022:83 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden om följande 

 Rekrytering myndighetschef 

 Revisionens granskning av myndighet vuxen  

Harri Luukko, utvecklingsledare, informerar nämnden om följande 

 Stockholmsenkäten 
 

Peter Mikkelsen, utförarechef, informerar nämnden om följande 

 Digitalisering av hjälpmedel för Lugnet  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 114 

Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2022:6 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialchef Liridona Rama informerar nämnden om: 

 Ekonomisk uppföljning 2022 

 Nyckeltal november 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 115 

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

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Peter Mikkelsen, utförandechef, informerar nämnden angående återgärder som vidtas för budget i 

balans. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 116 

Taxor och avgifter 2023 
Diarienummer: VON/2022:94 

Beslut 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 
1. Taxan för matportionerna år 2023 med höjs med 2,5 % 

2. Taxan för matabonemang år 2023 höjs med 2,5 % 

3. Taxan för stadigvarande serveringstillståndår 2023 höjs med 2,5%  

4. Taxan för stadigvarande serveringstillstånd slutet sällskap år 2023 höjs med 2,5% 

5. Att övriga taxor för år 2023 höjs i enlighet med förvaltningens förslag 

Sammanfattning 

Kommunen beslutar årligen gällande taxor- och avgifter för kommande verksamhetsår. Enligt 
kommunallagen är befogenheten gällande att fastställa taxor- och avgifter ålagd kommunens 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutat att framtida justeringar av avgifter i möjligaste 
mån sker genom indexuppräkning kopplad till av regeringen fastställt prisbasbelopp.  
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Taxor och avgifter 2023 

Taxor och avgifter VON 2023 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Ekonomikontoret 

Akten 
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§ 117 

Äskande om tilläggsanslag med anledning av volymökningar 

inom hemtjänsten 
Diarienummer: VON/2022:91 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Beslutar att avstå att äska om tilläggsanslag. 

 

Förvaltningen förslag till beslut: 

Att föreslå kommunfullmäktige, att bevilja vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag med 2,6 

miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Under innevarande verksamhetsår har antalet timmar av hemtjänstbehov ökat med motsvarande 700 

timmar, utöver vad som var budgeterat vid årets ingång. Det utökade behovet av hemtjänst motsvarar 

2,6 miljoner kronor utöver hemtjänstens driftsbudget. 

Med anledning av ovanstående äskas om tilläggsanslag för att kompensera för volymökningen genom 

ett tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden, motsvarande 2,6 miljoner kronor. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-10-17 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 118 

Förlängd rekommendation, kunskapsstyrning socialtjänst 

2024 
Diarienummer: VON/2022:75 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande anta den aktuella förlängningen. 

Sammanfattning 

Den 10 juni 2022 beslutade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Förlängd rekommendation 

kunskapsstyrning Socialtjänst 2024. Detta då kommuner på senare år allt mer börjat samverka i frågor 

kring kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänstens område.  

Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att det finns kvalitets- och analysfördelar med att 

medverka i ett samlat system inom socialtjänstens verksamheter. Därmed föreslås vård- och 

omsorgsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande anta den aktuella 

förlängningen.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 2026, SKR 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 119 

Hälsoåtgärder riktade mot äldre 
Diarienummer: VON/2022:26 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Förvaltningen har fått i uppdrag att komma med specifika förslag för hälsoåtgärder riktade mot äldre. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-02-07 § 34 att uppdra till förvaltningen att arbeta fram 

förslag på hälsoåtgärder riktade till äldre kommuninvånare. Förvaltningen bedömer utifrån konjunktur 

och kostnadsläge att eventuella satsningar som görs i nuläget, bör vara kostnadseffektiva att verkställa. 

Detta kan handla om att ytterligare utöka digital teknik, ändra arbetssätt för befintlig personal eller att 

uppsökande verksamhet bedrivs och då på andra sätt än att anställda fysiskt besöker äldre. 

Vidare ser förvaltningen att en central funktion i kommunen riktad mot medborgarnas folkhälsa 

oavsett ålder, skulle bidra till att flytta fram nämndernas position gällande att arbeta med folkhälsan. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-09-21 

Protokollsutdrag § 34, 2022-02-07 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 120 

Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka 

avgifter och taxor 
Diarienummer: VON/2022:22 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning   

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-03-07 § 49 att ge förvaltningen i uppdrag att se över om 

vård- och omsorgs taxor och avgifter ligger på en skälig nivå. 

Förvaltningens utredning visar att utifrån en omvärldsbevakning att det inte finns en enhetlighet 

gällande taxor och avgifter vilket gör det svårt att jämföra insatser mot insatser. Men utredningen visar 

att Nykvarns kommun generellt ligger inom ett rimligt spann och inga avgifter är högre eller lägre än 

någon av de jämförande kommunerna. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka avgifter och taxor 2022-04-

25 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 121 

Övrigt 
Diarienummer: VON/2022:102 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och avslutar uppdraget. 

Sammanfattning 

Nämnden blir informerade om följande: 

 Uppskattning av personal 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 

 

 


