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Tid och plats Måndag 20 januari 2020 kl. 17.00 – 19:00, konferensrum Alphyddan, vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

Bertil Svenson (NP) 
Matilda Drol (S) 
Gunilla Lindstedt (NP) 
Kjell Lindberg (SD) 

  
Ersättare  

 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Per Eklöf (NP) 

Caroline Wenner (S) 
 
 

  
Tjänstemän Liridona Rama, socialchef 

Harri Luukko, nämndsekreterare/utredare 
Linda Olsson, utredare/jurist §§ 9-10 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning §§ 1-2 
Sarah Henlöv, ekonom § 4 
Jimmy Cebula, integrationschef § 8 
 
 

Övriga  
  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Måndag 27 januari 2020 kl. 16.00, vårdbyggnaden 
  
Justerade paragrafer §§ 1-12 
  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Harri Luukko 
 
Ordförande 

 

 Peter Ohlsson (M) 
 
Justerare 

 

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

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2020-01-20  

    
Paragrafnummer  §§ 1-12  

    
Datum då anslaget sätts upp  2020-01-28  

    
Underskrift    

    
Överklagandetid  2020-01-28 – 2020-02-18  

    
Datum då anslaget tas ned  2020-02-19  

    
Underskrift    

    
Förvaringsplats för protokollet  Vårdbyggnaden, Centrumvägen 2, Nykvarn  
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§ 1 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Ärende Information från Tillståndsenheten Södertälje kommun utgår från dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 2 
Anmälan om delegationsbeslut 
Dnr VON/2020:3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 

 
• Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om introduktionsersättning (LIF), 

Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2019-11-30 till 2019-12-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2019-11-30 till 2019-12-
31 

• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 
delegationslista för period 2019-11-30 till 2019-12-31 

• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2019-11-30 till 
2019-12-31 

 
Kia Dahlqvist, enhetschef arbetsmarknad och försörjning, redovisar för vård- och 
omsorgsnämnden valda delegationsbeslut: 
 
Michael Ahlefelt                    Ärenderubrik  Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd                                  2019-11-25 
 
Kaisa Kerttu                         Ärenderubrik     Beslut 
                                             Ekonomiskt bistånd, avslag                       2019-11-26 
  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 3 
Socialchefen informerar 
Dnr VON/2020:4 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Liridona Rama, informerar nämnden angående: 

 
• Ny förvaltningsorganisation 

 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 4 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr VON/2020:5 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Sarah Henlöv, informerar nämnden angående aktuell ekonomisk situation. 

Beslutsunderlag 
Preliminärt resultat 2019 – Vård och omsorg 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 5 
Resultat från medarbetarundersökning 
Dnr VON/2020:6 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Liridona Rama, informerar nämnden angående genomförd 
medarbetarundersökning. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 6 
Rapport, tillsyn av personuppgiftsbiträdesavtal 
Dnr VON/2020:7 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Liridona Rama, informerar nämnden angående genomförd tillsyn av 
personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 7 
Tillsynsplan serveringstillstånd 2020  
Dnr VON/2020:9 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta i ärendet föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
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 omsorg föreslår således att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta 
föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns kommun år 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-08 
Tillsynsplan, serveringstillstånd I Nykvarns kommun år 2020  
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Tillståndsenheten Södertälje kommun 
Tillståndshandläggare Nykvarns kommun 
Akten 
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§ 8 
Riktlinje för samverkan, SUMA- ett samverkansprojekt mellan 
utbildningsverksamhet och socialtjänst 
Dnr VON/2019:58 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta Riktlinje för samverkan, SUMA – ett samverkansdokument mellan 
utbildningsverksamhet och socialtjänst i Nykvarns kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Riktlinje för samverkan mellan utbildningsverksamheter och socialtjänst i Nykvarns 
kommun är att de två kontoren tar ett gemensamt ansvar för samverka för ökad skolnärvaro, 
förebygga ohälsa, främja måendet och på sikt minska kostnader för dyra insatser, 
exempelvis externa placeringar. Verksamheterna behöver arbeta i samförstånd och 
samverka när så krävs. Riktlinjen reglerar samverkan utifrån: 
 

- Förebyggande arbete 
- Tidiga insatser vid begynnande oro 
- Barn och unga som förskola/skola känner oro för 
- Barn och unga som socialtjänsten utreder 
- Barn och unga som socialtjänsten beviljat insats 
- Barn och unga som är placerade  
- Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-16  
Riktlinje för samverkan, SUMA – ett samverkansdokument mellan utbildningsverksamhet och 
socialtjänst i Nykvarns kommun. 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
Utbildningschef 
Socialchef 
Ekonomichef 
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§ 9 
Delegation till kommundirektören att utse dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden 
Dnr VON/2019:59 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att till kommundirektören delegera uppgiften att:  

1. utse dataskyddsombud för nämnden,   
2. entlediga dataskyddsombud för nämnden och 
3. underteckna anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt dataskyddsförorordningen (GDPR) ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 19, bland annat ha följande 
uppgifter: 

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen 

• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal 
• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 

genomförandet 
• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten 
• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet 

förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor. 
• De nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i organsationen. 

Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska 
kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till 
organisationens ledning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-04 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommundirektör 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 
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§ 10 
Uppdatering av delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
Dnr VON/2020:10 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att anta uppdaterad delegationsordning i enlighet med bilagt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har genomfört en genomgång av vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning.  Genomgången har dels gällt att uppdatera och justera avsnittet Allmänt 
om delegation som är den förklarande texten i början av delegationsordningen. Det har dels 
gällt uppdatering och justering avsnittet Administration samt införande av avsnittet 
Upphandling och ekonomi. Dessa förändringar har gjorts för att anta likalydande 
delegationsordning som för kommunstyrelsen.  
 
Uppdateringen har också avsett att justera chefstitel beträffande vård- och omsorgschef till 
socialchef och justera delegationsnivåer mellan avdelningschef och enhetschef.  
 
Ytterligare två nya delegationsförslag har införts. Den första under F.7som gäller att 
ansvarig avdelningschef får delegation för att yttra sig till annan myndighet vid tillsyn av 
verksamheten samt den andra under H.5 som gäller överklagan och yttrande i ärenden hos 
förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen när nämnden är part i 
forma av sökande mot annan myndighet. 
 
Förändringarna och justeringarna innebär att delar av delegationerna har nya beteckningar 
eftersom det bl.a. har tillkommit en helt ny sida som behandlar delegering kring 
upphandling och några av delegationerna har flyttas till avsnittet administration. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-12 
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning   
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Socialchef 
Myndighetschef vård och omsorg 
Ansvariga avdelningschefer inom vård och omsorg 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
  



 

 
 

 

PROTOKOLL 
2020-01-20 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

14 (15) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
Dnr VON/2019:21 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom Rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen har i sina respektive ställningstaganden 
beslutat att avslå Sveriges Kommuners och Landstings utfärdade Rekommendation om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Ny 
information har tillkommit gällande vilka konsekvenser för kvalitetsarbetet ett avslag 
kommer att medföra. Med hänsyn till detta föreslås vård- och omsorgsnämnden fatta nytt 
beslut, att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom den aktuella rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-04 
   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 
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§ 12 
Övrigt 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 
 Ingen övrig fråga behandlas. 
 
 ___________________  
 

 Beslutet expedieras till  
 Akten 
 
 
 


