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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-12-05  

Tid och plats  

2022-12-05 klockan 15:35- 17:00 i Konferensen 

Beslutande ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare 

Caroline Wenner (S), Bengt Johansson (M) 

Övriga närvarande 

Liridona Rama, socialchef, Klaudia Mozer, nämndsekreterare, Malin Viklund, enhetschef myndighet 
vuxen, §§ 123–124, Michael Ahlefelt, socialsekreterare, §123, Barbro Gripenstam, mediciniskt 
ansvarig sjuksköterska, § 128, Annelie Rijkens, enhetschef myndighet barn och familj, § 124 

Tid och plats för justering 

2022-12-12 klockan 09:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§122- §132  

Underskrift 

 __________________________________________  
Klaudia Mozer, Sekreterare 

 __________________________________________  
Bertil Svenson (NP), 1:e vice ordförande 

 __________________________________________  
Matilda Drol, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-12-05 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-12-12 

Datum då anslaget tas ned 

2023-01-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 122 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 

Punkt Ej verkställda beslut, kvartal 3 presenteras som ärende nummer 3 på dagordningen.  

Punkt Nollvision suicid utgår och behandlas inte på sammanträdet.  
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§ 123 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
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 2022-10-01 till 2022-
11-07 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-10-01 till 2022-11-07 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2022-10-01 till 2022-11-07 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-10-01 till 2022-11-07 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2022-10-01 till 2022-11-07 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-10-01 till 2022-11-07 

De delegationsbeslut som valts ut är:  

2022-10-19 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 
 
2022-11-04 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 9:2 beviljas, delegationshänvisning 
B.3.1 i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
 
2022-11-08 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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§ 124 
Ej verkställda beslut, kvartal 3 
Diarienummer: VON/2022:29 

Beslut  

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning  

Enhetschef, myndighet vuxen Malin Viklund och Enhetschef, myndighet barn och familj Annelie 
Rijkens informerar nämnden om ej verkställda beslut. 

Handlingar i ärendet 

Rapport, ej verkställda beslut myndighet vuxen 
Rapport, ej verkställda beslut barn och familj 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
Akten 
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§ 125 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

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-
11-04 

• Ordförandebeslut om ett omedelbart omhändertagande av ungdom enligt LVU daterat 2022-
11-04 

• Beslut gällande befogenheter att beslutsattestera utbetalningar vid effektueringar via Procapita 
daterat 2022-10-26, delegat: Liridona Rama 

• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen daterat 2022-10-28 
• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen daterat 2022-10-28 
• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen daterat 2022-10-28 
• Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen daterat 2022-11-15 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 126 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden om följande 

• Inspektionen för vård och omsorgs granskning inom äldreomsorgen 
• Minskad mottagande inom integration 
• Kvalitéindex inom hemtjänsten, SPF  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 127 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
Diarienummer: VON/2022:54 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Mediciniskt ansvarig sjuksköterska Barbro Gripenstam informerar nämnden om följande 

• Statistikavvikelser och rapporter perioden juli till september 2022 

Handlingar i ärendet 

MAS rapport nämnd juli till september 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 128 
Ansökan om bidrag till Frivilligcentalen i Nykvarn 
Diarienummer: VON/2022:106 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att bevilja Frivilligcentralen i Nykvarn (org. nr. 802409-9890) bidrag för hyreskostnader med 172 481 
kronor för år 2023. 

Sammanfattning 

Frivilligcentralen i Nykvarn ansöker om bidrag för hyreskostnader med 172 481 kronor per år för 
perioden 2022-01-01 till 2025-12-31. Vård- och omsorg bedömer att Frivilligcentralens verksamhet 
bidrar med att skapa mervärde, aktivering och social samvaro för många av kommunens äldre. 
Förvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att bevilja ansökan genom att beslut fattas 
för ett verksamhetsår i taget. Således föreslås nämnden att besluta att bevilja Frivilligcentralen 172 481 
kronor i bidrag för år 2023. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-17 
Frivilligcentralen, ansökan om bidrag 
Skrivelse, Frivilligcentralen 
Frivilligcentralen, verksamhetsplan år 2023 
Frivilligcentralen, årsredovisning år 2021 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Ekonomikontoret 
Frivilligcentralen 
Akten 
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§ 129 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2023 
Diarienummer: VON/2022:88 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att fastslå sammanträdestider och datum för år 2023, enligt beslutsunderlag sammanträdestider för 
vård- och omsorgsnämnden 2023. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgskontoret föreslår sammanträdestider och datum för vård- och omsorgsnämnden 
samt för nämndens sociala utskott år 2023. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider för år 2023 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2023 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Chefer inom vård- och omsorgskontoret 
Akten 
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§ 130 
Inriktningsbeslut gällande familjecentral 
Diarienummer: VON/2022:108 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att förvaltningen fortsätter att arbeta i riktning mot att en familjecentralsliknande verksamhet 
etableras i Nykvarn oberoende av om Regionen medverkar i detta. 

2. Att förvaltningen, om Regionen avstår från samverkan kring en lokal etablering av 
familjecentral i Nykvarn, lämnar förslag till nämnden kring vilket innehåll en 
familjecentralsliknande verksamhet kan ha inom ramen för nämndens ansvar och 
befogenheter. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har sedan en tid samverkat med Regionen i syfte att en familjecentral ska etableras 
lokalt i Nykvarn. Initialt i denna samverka fanns en gemensam bild och strävan för att en etablering av 
en familjecentral skulle ske. Regionen har dock på senare tid signalerat att de i nuläget inte kommer att 
satsa på en lokal familjecentral i Nykvarn. Som en följd av detta finns inte förutsättningar för att ha en 
lokal familjecentral i traditionell mening, innehållande de delar som Regionen är ansvarig myndighet 
för. Dessa ansvarsområden är exempelvis barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, 
tandvårdspersonal och psykolog. 

Förvaltningen bedömer att en familjecentralsliknande verksamhet i grunden är en resursförstärkning 
gentemot barn och unga. Vidare bedömer förvaltningen att nämnden och dess verksamheter inte kan 
kompensera eller själv ersätta de funktioner som normalt åligger Regionens ansvar. Däremot har 
nämnden rådighet över den egna verksamhetens innehåll och riktning. Inom denna ram, bedömer 
förvaltningen att det finns möjligheter att skapa egen verksamhet baserad på insatser som kan anses 
vara inom ramen för socialtjänstens område. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-11-28 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 131 
Inriktningsbeslut gällande första linjens insatser 
Diarienummer: VON/2022:112 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att förvaltningen fortsätter att arbeta i riktning mot att stärka första linjens insatser till barn 
och unga. 

2. Att förvaltningen lämnar förslag till nämnden kring vilket innehåll de stärkta insatserna kan ha 
inom ramen för nämndens ansvar och befogenheter. 

Sammanfattning 

Bland kommuner i Sverige finns flera exempel på hur åtgärder har vidtagits i syfte att stärka tidiga och 
förebyggande insatser till barn och unga. Mångfalden i angreppssätten spänner över förändringar i 
egna arbetssätt till samverkansupplägg inkluderande ett flertal samverkansaktörer. 

Förvaltningen bedömer att det sannolikt finns ytterligare steg att tas, gällande att stärka tidiga och 
förebyggande insatser. Förvaltningen ser att förändringar i den egna verksamheten bör vara 
prioriterade, men att kommunen som helhet även kan från övergripande nivå styra nämndernas 
samlade effekt. Samverkan med andra samhällsaktörer är viktig för att nämnden ska uppnå optimal 
effekt, det är troligt att samverkan kan ytterligare utvecklas. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att ytterligare fördjupning behövs i frågan. Därmed föreslås 
nämnden besluta att förvaltningen ska återkomma i frågan. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-12-01 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 132 
Övrigt 
Diarienummer: VON/2022:102 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Förvaltningen har fått i uppdrag att framföra följande ärende på kommande sammanträden 

• Kvartalsvis rapportering SUMA  
• Uppföljning av Stockholmsenkäten 
• Återrapportering nyckeltal kring hemmasittare  

Beslutet skickas till 

Akten 
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