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Tid och plats Måndag 27 juli 2020 kl. 17.00 – 17.50, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

Bertil Svenson (NP) 
Matilda Drol (S) 
Gunilla Lindstedt (NP) 
 

  
Ersättare Bengt Johansson (M) ersätter Kjell Lindberg (SD) som ledamot 

 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Caroline Wenner (S) 

Lars-Åke Brattlund (NP) 
Per Eklöf (NP) 
 

  
Tjänstemän Kia Dahlqvist, tf. socialchef 

Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare 
Gunilla Ramstedt, verksamhetscontroller 
 
 
 

  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 3 augusti 2020 kl. 15.30, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer 
 

§§ 47-52 
 
 

  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Jennifer Lendeng 
 
Ordförande 

 

 Bertil Svenson (NP) ersätter Peter Ohlsson (M) vid justering 
 
Justerare 

 

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

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2020-07-27  

    
Paragrafnummer  §§ 47-52  

    
Datum då anslaget sätts upp  2020-08-04  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2020-08-04 – 2020-08-25  

    
Datum då anslaget tas ned  2020-07-26  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 47 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 48 
Anmälan om delegationsbeslut 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 
 

• 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 2020-06-01 till 2020-06-30 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2020-06-01 till 2020-06-
30 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2020-06-01 till 2020-06-30 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2020-06-01 till 
2020-06-30 

 
Kia Dahlqvist, tf. socialchef, redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda 
delegationsbeslut: 
 
Beslutsfattare Ärenderubrik Beslut 
Michael Ahlefelt                    Ekonomiskt bistånd                                  2020-05-29 
   
Kristina Siefker                      Ekonomiskt bistånd 2020-05-22 
   
Kristina Siefker                      Ekonomiskt bistånd                                  2020-05-27 
 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:3 
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§ 49 
Begäran om kompletterande yttrande, dnr 3.5.1-01595/2020 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av yttrandet och överlämnar det till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), såsom sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har en pågående tillsyn av socialtjänsten vid vård- 
och omsorgsnämnden i Nykvarns kommun med stöd av 13 kap 1§ socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL.  
Tillsynen rör handläggning gällande våld i nära relation. Granskningen har skett, bland annat 
genom en egengranskning av ärenden och överlämnat material till IVO.  
Den senare delen av tillsynen har bestått av ärendegranskning. Nämnden kom in med begärt 
yttrande den 26 maj 2020. IVO önskar nu ett förtydligande av yttrandet och svar på specifika 
frågor.  Yttrandet ska ha inkommit till IVO senast 2020-08-07. 
Yttrandet och bilagor innehåller individrelaterade uppgifter och lyder därmed under 
sekretesslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-10 
IVO:s begäran om komplettering daterad 2020-06-16 
Yttrande daterad 2020-06-30. Sekretess 
BBIC utredning och beslutsunderlag daterade 2019-12-05 samt 2020-01-07. Sekretess.  
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Inspektionen för vård och omsorg 
Akten 
 
 
  

Dnr VON/2020:43 
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§ 50 
Remiss – riktlinjer för genomförande och uppföljning av ansvar inom 
finskt förvaltningsområde 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjer för genomförande och uppföljning av 

ansvar inom finskt förvaltningsområde. 
2. I tjänsteskrivelsen under rubriken ekonomiska konsekvenser, i andra meningen byta ut ordet 

kan till ska. 
3. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att redovisa kostnader 

och aktiviteter som görs inom det finska förvaltningsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har den 2 juni 2020 från kommunstyrelsen fått remissen Riktlinjer för 
genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde med tillfälle att yttra sig. I 
riktlinjerna anges att vård- och omsorgsnämnden har särskilt ansvar inom följande områden att 
uppfylla:  
 

- Rätten för äldre att få service och omsorg på finska och behålla sin kulturella identitet 
- Kartlägga den finska minoritetens behov varje år för äldre 
- Kartläggningen ska vara en integrerad del i förvaltningens verksamhetsplanering 

 
I enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) ska myndigheter 
ha mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter. Enligt minoritetslagen ska den 
nationella minoriteten också ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och myndigheten ska 
så långt som möjligt samråda med minoriteten. Av denna anledning har riktlinjen tagits fram och 
skickats på samråd till den sverigefinska minoriteten och andra intressenter. 
 
Inom äldreomsorgen anordnas en rad aktiviteter. Varje år firas Finlands nationaldag med något 
kulturarrangemang. Vidare anordnas eftermiddagsdans vid två tillfällen per år, även fredagscafé med 
finsk trubadur anordnas två gånger per år. Tillfällen att träffa finsktalande finns och där det är viktigt 
att kunna kommunicera obehindrat. På Lugnets äldreboende finns en finsk hörna med finsk litteratur 
och musik som alla boende på Lugnet har tillgång till.  
 
Det kan vara svårt att tillgodose rätten till service och omsorg på finska, bland annat för att det kan 
vara svårt att rekrytera finsktalande personal till verksamheterna. 
 
Ett fortsatt arbete sker inom vård- och omsorgsnämnden för att möta upp det särskilda ansvaret som 
anges i riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-06 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-06-02 § 84 Remiss till nämnderna – Riktlinjer för 
genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde 
Förslag Riktlinjer för genomförande och uppföljning av ansvar för finskt förvaltningsområde 

Dnr VON/2020:36 
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Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden förslår besluta att i tjänsteskrivelsen under rubriken ekonomiska 
konsekvenser ändra ordet från kan till ska. Meningen lyder ” Dessa medel ska fördelas från 
förvaltningsområdet statsbidrag”. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan till vård- och omsorgsnämnden om riktlinjerna ska antas. Ordförande finner 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjerna antas. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer frågan till vård- och omsorgsnämnden om ordet i andra meningen kan, kan bytas 
ut till ska. Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt yttrandet. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 51 
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm om Uppdrag och samverkande avseende 
ungdomsmottagningarna i länet. S/20/0009-34  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta Storsthlm:s 
förslag på överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm 
om Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet. 

Sammanfattning av ärendet 
En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningarnas uppdrag och 
samverkan har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för 
en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, 
samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organisation och utförandet av 
verksamheten.  
Kommunstyrelsen ombeds meddela sitt ställningstagande genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm, senast 30 november 2020. 
Beslut om antagande av överenskommelsen likställs med ett undertecknande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-09 
Rekommendation Storsthlm 2020-06-04, S/20/0009-34   
Stockholms ungdomsmottagningar, överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och 
kommuner i Stockholms län   
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Enhetschef vuxen 
Akten 
 
  

Dnr VON/2020:35 
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§ 52 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Underlaget gällande jämförelse av andra kommuner kommer att skickas ut till politikerna.  

Sammanfattning av ärende 
Bertil Svenson (NP) ställer frågan kring ärendet om schablontider för hemtjänsten. Tf. 
socialchef Kia Dahlqvist meddelar att underlag gällande jämförelser av andra kommuner 
kommer att skickas ut. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 

Dnr VON/2020:14 
 


