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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2023-02-06  
Tid och plats  
2023-02-06 klockan 15:30-18:35 i Konferensen, ajournering klockan 16:50-17-10 samt 18:05 – 18:10 

Beslutande ledamöter 
Bertil Svensson (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), Åsa Strid (C), Peter Ohlsson (M) 

Övriga närvarande 
Liridona Rama, Socialchef, §§12–19, Peter Mikkelsen, Utförarechef, §§9–11, Malin Viklund,  
Enhetschef myndighet vuxen, §12, Paula Lindström, Alkohol- och tobaksinspektör, §11, Johannes 
Öquist, Alkohol- och tobaksinspektör, §11, Klaudia Mozer, Nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 
2023-02-13 klockan 09:30 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 
§ 9- § 19  

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 
2023-02-06 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-02-13 

Datum då anslaget tas ned 
2023-03-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 _____________________________________  
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§ 9 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut  
Carolina Borneland (M) väljs ut att justera protokollet jämte ordförande. 

Beskrivning av ärendet  
Ordförande Bertil Svensson (NP) förklarar dagens sammanträde öppnat.  

Carolina Borneland (M) föreslås att justera protokollet jämte ordförande. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 10 
Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande ändring 

- Tillsynsplan serveringstillstånd 2023 flyttas till ärende 3 i dagordningen. 

Sammanfattning 
Ingen övrig fråga behandlas.  
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§ 11 
Tillsynsplan serveringstillstånd 2023 
Diarienummer: VON/2022:103 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Att anta tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2022. 

Sammanfattning 
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 ett serveringstillstånd, samt följa alkohollagen efter att tillstånd meddelats. Enligt alkohollagen ska 
kommunen upprätta en tillsynsplan. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur för 
tillsynsarbetet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns 
kommun år 2023. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan serveringstillstånd 2023 
Tillsynsplan alkohol Nykvarn 2023 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Tillståndshandläggare Södertälje kommun 
Tillståndshandläggare Nykvarns kommun 
Akten 
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§ 12 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2023:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

Att godkänna informationen och lägga 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 2022-12-01 till 2022-
12-31  

 Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-12-01 till 2022-12-31 

 Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 
för period 2022-12-01 till 2022-12-31 

 Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2 2022-12-01 till 2022-12-31 

 Övriga delegationsbeslut perioden 2022-12-01 till 2022-12-31 

 Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-12-01 till 2022-12-31 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-12-05 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 beviljas, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning  

2022-12-16 Ekonomiskt bistånd enl Sol 4:1 o 3 avslås, delegationshänvisning B.3.1 i vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning  

2022-12-19 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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§ 13 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2023:4 

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

Sammanfattning 
Nämndsekreterare Klaudia Mozer informerar nämnden angående: 

 Förvaltningsrätten i Stockholm, bistånd enligt socialtjänstlagen, avslag av överklagan daterat 
den 2022-12-20 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 14 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2023:5 

Beslut 

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

Sammanfattning 
Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden om följande 
 
 Information om SÄBO och pågående läge  

 Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av särskilt boende för äldre  

 Kommunfullmäktiges strategiska mål  

Beslutet skickas till 
Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2023-02-06 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 10(14) 

§ 15 
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 

 Ekonomiskt utfall för år 2022 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 16 
Revision, Granskning av biståndsbedömning av stödboenden 
Diarienummer: VON/2023:19 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-01-10 som sitt svar till revisionen gällande granskning av 
behovsbedömning av stödboenden. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har via EY, genomfört en granskning av om nämnden har säkerställt en 
ändamålsenlig, likvärdig och effektiv myndighetsutövning avseende handläggning av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Granskningen har omfattat nämndens säkerställande av olika former för stödboenden på ett 
ändamålsenligt sätt. Revisionens övergripande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har ett 
pågående arbete för att säkerställa en ändamålsenlig, likvärdig och effektiv myndighetsutövning. 
 
Revisionen lämnar i sin granskning till nämnden rekommendationer och önskar att nämnden 
återkommer med svar gällande de aktuella rekommendationerna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – 2023-01-10 
Revisionsskrivelse 
Revisionsrapport 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Akten 
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§ 17 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan med 
detaljbudget 2023 
Diarienummer: VON/2023:23 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
1. Att godkänna detaljbudget för år 2023. 
2. Att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2023, samt bilagorna 

Upphandlingsplan, Handlingsplan för digitalisering, Plan för insyn och uppföljning av privata 
utförare, Konkurrensprogram och Lokalplan. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har med utgångspunkt från genomförd mål- och budgetdag i samråd med vård- och 
omsorgsnämndens förtroendevalda, arbetat fram ett förslag till Verksamhetsplan 2023 med 
detaljbudget för vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor.  

I verksamhetsplanen beskrivs bland annat nämndens ansvarsområden, målbild (med budget) och 
bilagor. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2023 innehåller effektmål och utgår från 
kommunfullmäktiges strategiska mål.   

I verksamhetsplanen har för nämndens del upprättats en detaljbudget med en nettoram för 
verksamhetens drift. Denna ram har fördelats mellan nämndens verksamheter, vilket framgår i 
förslaget till detaljbudget.  

I enlighet med kommunens styrmodell upprättas årligen även särskilda planer för vissa processer. 
Dessa planer presenteras som bilagor till nämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2023: 

 Upphandlingsplan 
 Handlingsplan för digitalisering 
 Plan för insyn och uppföljning av privata utförare 
 Konkurrensprogram 
 Lokalplan  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – 2023-01-13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 18 
Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden 
Diarienummer: VON/2023:18 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 
Att anta förvaltningens förslag till delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden ska anta en ny delegationsordning för att 
reglera beslutanderätten i verksamheten. 

Förslaget till ny delegationsordning innehåller kommungemensamma delar för administration, 
upphandling och ekonomi. Vidare innehåller förslaget anpassning till ny lagstiftning, förtydliganden 
och en anpassning till effektiv handläggning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – 2023-01-09 
Förslag till delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 
Chefer vård och omsorg 
Tillståndsenheten Södertälje kommun 
Akten 
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§ 19 
Övrigt 
 
Sammanfattning  
Ingen övrig fråga behandlas.  
 

Beslutet skickas till  
Akten 
 

 

 


