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VALLENTUNA KOMMUN
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

3. Förvaltningen informerar
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

4. Nya riktlinjer för hälso- och sjukvård 2018 (SN 2018.009)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:
- godkänna ”Riktlinjer 0-7 2018”.
-riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 mars 2018.
- de tidigare beslutade riktlinjerna för hälso- och sjukvård (diarienummer SN
2013.079, SN 2014.111, SN 2016.013, SN 2016.052 och SN 2016.162) upphör den
28 februari 2018.
Ärendebeskrivning

Den 1 april 2017 infördes en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) HSL. Den nya
lagen, som bland annat innebär en ny struktur och förtydliganden, innebär nu att
gällande lokala riktlinjer för hälso- och sjukvård har omarbetats för att anpassas till
den nya lagen samt till den nya tillhörande Hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80). Riktlinjerna, som är åtta till antalet, föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.
De tidigare riktlinjerna med diarienummer SN 2013.079, 2014.111, 2016.013,
2016.052 och 2016.162 upphör därmed.
Beslutsunderlag

1. §12 Nya riktlinjer för hälso- och sjukvård 2018
2. Tjänsteskrivelse, 2018-01-12, Förslag avseende nya riktlinjer för hälso- och
sjukvård 2018
3. Riktlinje 0 2018 Inledning
4. Riktlinje 1, 2018 Patienten får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat
om
5. Riktlinje 2, 2018 Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i
patientdatalagen
6. Riktlinje 3, 2018 Beslut om att delegera är förenliga med patientsäkerheten
7. Riktlinje 4, 2018 Läkemedelshantering
8. Riktlinje 5, 2018 Rapportering enligt 6 kap 4 § Patientsäkerhetslagen
9. Riktlinje 6, 2018 Kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvård
10. Riktlinje 7, 2018 Säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god
kvalitet
11. Bilaga 1, Checklistor
Expedieras till

Akten
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

5. Utreda ökning av utbetalning ekonomiskt bistånd (SN 2017.204)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen och godkänner föreslagna åtgärder.
Ärendebeskrivning

Utredningen visar att antalet hushåll inom ärendetypen ”Ekonomiskt bistånd
flykting” började öka kraftigt under 2016. Under första halvåret 2016 utbetalades
ekonomiskt bistånd till 19 hushåll inom ärendetypen och när året var slut hade man
betalat ut ekonomiskt bistånd till 64 ”flyktinghushåll”. Under första halvåret 2017
hade ekonomiskt bistånd utbetalats till 91 ”flyktinghushåll”, således 72 fler hushåll
än under samma period 2016. I oktober 2017 hade antalet hushåll som erhållit
ekonomiskt bistånd ökat till 123 stycken. Utredningen visar också att utbetalning av
ekonomiskt bistånd till tillfälliga boenden har legat på en högre nivå under andra
halvåret 2017 jämfört med samma period 2016. Vidare utgör placeringar i skyddat
boende en stor kostnad för ekonomiskt bistånd. Tittar man på orsaker till
biståndsbehovet kan man se att de försörjningshinder som kostar mest i kommunen i
nämnd ordning är: Sjukskriven utan sjukpenning, Väntar etableringsersättning,
Arbetslös ingen ersättning samt Arbetshinder sociala skäl. Detta är därför områden
som skulle behöva analyseras djupare. Mer information samt åtgärdsförlag finns i
bifogad utredning.
Beslutsunderlag

1. §4 Utreda ökning av utbetalning ekonomiskt bistånd
2. Tjänsteskrivelse - Utreda ökning av utbetalning ekonomiskt bistånd
3. Utredning - Orsaker till ökning av ekonomiskt bistånd
Expedieras till

Kommunstyrelsen, Akten
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

7 (26)

2018-02-06

6. Extraärende ekonomi (SN 2018.024)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:
- anta yttrandet "Uttalande med anledning av det preliminära underskottet i
socialnämndens utfall 2017" och bifoga uttalandet till verksamhetsberättelsen för 201
7.
- i enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-19, att
socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen ska påbörja ett gemensamt arbete
med åtgärder under 2018.
- uppdra till förvaltningen att utreda anledningen till den felaktiga prognosen och
säkerställa framtida prognoser.
- uppdra till förvaltningen att se över detaljbudgeten 2018 med tanke på underskott
som framkom 2018-01-15.
Ärendebeskrivning

På ett extrainsatt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-19 beslutades
att kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda situationen och presentera
resultatet i en rapport och att kommunstyrelsen och socialnämnden påbörjar ett
gemensamt arbete med åtgärder under 2018. Torbjörn Einarsson (C) lämnar in ett
yttrande "Uttalande med anledning av det preliminära underskottet i socialnämndens
utfall 2017"
Beslutsunderlag

1. § 21 Extraärende ekonomi
2. Uttalande underskott 2017
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

7. Återrapportering från inspektion IVO (SN 2018.004)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Den 26 oktober 2017 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en
föranmäld inspektion enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL). Inspektionen avsåg
anmälningar avseende barn och unga som inte lett till utredning. Inspektionen
medförde att en rad brister uppmärksammades. Efter inspektionen har
verksamhetschef vid Barn- och familjeenheten reviderat rutiner för
förhandsbedömningar och samtliga medarbetare har fått ta del av vad som framkom
under inspektionen. Barn och familjeenheten har även genomfört en
organisationsförändring under 2017 med syfte att säkerställa en hög rättssäkerhet.
Yttrandet som ska åter till IVO hanteras på socialnämndens socialutskott den 9
januari 2018.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8 Återrapportering från inspektion IVO
Tjänsteskrivelse 2018-01-09, Återrapportering från inspektion IVO
IVO Underlag för faktagranskning och kommunicering
IVO Protokoll fört vid föranmäld inspektion
IVO Sammanställning av dokumentationsgranskning
Yttrande avseende IVOs inspektion av hur Vallentuna hanterar
förhandsbedömningar
7. Rutiner för handläggning av förhandsbedömningar
Expedieras till

Akten

8
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

9 (26)

2018-02-06

8. Överenskommelse med Össeby församling om tillfälligt kommunbidrag (SN
2017.228)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner upprättad överenskommelse med Össeby församling om
tillfälligt kommunbidrag för 2018 om 420 000 kr.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 18 december 2017 att det tillfälliga
kommunbidraget för 2018 om 420 000 kr, riktat till ensamkommande ungdomar som
fyller 18 år, tilldelas socialnämnden för förhandling och utdelning till Össeby
församling och nätverket S.O.S. – Stöd och samverkan i Vallentuna. På uppdrag av
socialnämnden har socialförvaltningen upprättat en överenskommelse om det
tillfälliga kommunbidraget vars innehåll har godkänts av representanter från Össeby
församling och nätverket S.O.S.
Beslutsunderlag

1. §10 Överenskommelse med Össeby församling om tillfälligt kommunbidrag
2. Tjänsteskrivelse - Överenskommelse med Össeby församling om tillfälligt
kommunbidrag
3. Överenskommelse med Össeby församling om tillfälligt kommunbidrag
4. §190 Tillfälligt kommunbidrag: ensamkommande som fyller 18 år
5. Kommunstyrelsen, § 248 Tillfälligt kommunbidrag: ensamkommande som
fyller 18 år
6. Ansökan från Össeby församling
Expedieras till

Össeby församling, Kommunstyrelsen, Akten, nätverket S. O. S.
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

9. Utbildningsplan för socialnämnden 2018 (SN 2017.027)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ”Utbildningsplan för socialnämnden 2018”.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har efterfrågat en utbildningsplan för 2018 utifrån de önskemål och
behov som finns hos nämndens ledamöter. Planen är bifogad som bilaga.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.

§13 Uppdrag utbildningsplan för socialnämnden 2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-04 - utbildningsplan socialnämnden
Utbildningsplan för socialnämnden 2018
§ 146 Utbildningsplan för socialnämnden 2018

Expedieras till

Akten

10
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

10. Tidplan för översyn av riktlinjer (SN 2018.006)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ”Tidplan för översyn av riktlinjer”.
Ärendebeskrivning

Utifrån socialnämndens beslut att genomföra effektiviseringar och besparingar inom
socialförvaltningen behöver ett antal riktlinjer revideras. Bifogat finns en
sammanställning och tidsplan för de riktlinjer som kommer att ses över. Syftet med
översynen är att säkerställa att socialförvaltningen arbetar kostnadseffektivt och
rättssäkert för att nå målet att ha en budget i balans.
Beslutsunderlag

1. §9 Tidplan för översyn av riktlinjer
2. Tjänsteskrivelse, 2018-01-09, Tidplan revidering av riktlinjer
3. Tidplan för översyn av riktlinjer
Expedieras till

Akten

11
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

12 (26)

2018-02-06

11. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2017 (SN 2017.223)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ”Redovisningen av verksamhet med personligt ombud
2017” som har skickats till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Verksamheten
syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett
mer självständigt liv, med möjlighet att vara en del av samhället på jämlika villkor.
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag. Kommunen erhöll år 2017 302 400 kr i
statsbidrag för verksamheten. Inför utbetalningen av statsbidrag för 2018 har
länsstyrelsen begärt en redovisning av hur verksamheten har bedrivits det gångna
året.
Beslutsunderlag

1. §14 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2017
2. Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse PO, 2017-12-19
3. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2017
Expedieras till

Länsstyrelsen i Stockholms län
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

13 (26)

2018-02-06

12. Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2018 (SN 2017.224)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för 2018.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Verksamheten
syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett
mer självständigt liv, med möjlighet att vara en del av samhället på jämlika villkor.
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag. Ansökan om statsbidrag för personligt
ombud görs årligen och har 2018 har gjorts av avdelningschef Josephine Härdin.
Ansökan har skickats till Länsstyrelsen i Stockholm men det krävs att behörig nämnd
(socialnämnden) godkänner ansökan.
Beslutsunderlag

1. §15 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2018
2. Tjänsteskrivelse ansökan personligt ombud, 2017-12-19
3. Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2018
Expedieras till

Länsstyrelsen i Stockholms län
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

14 (26)

2018-02-06

13. Återrapportering från VAG, verksamhetens arbetsmiljögrupp (SN 2017.218)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen och beslutar att det till protokollen skapas en
ordlista där förkortningar i protokollet skrivs ut.
Ärendebeskrivning

I verksamhetens arbetsmiljögrupp, VAG, träffas förvaltningschef, avdelningschefer,
skyddsombud, förvaltningssekreterare samt representant från HR fyra gånger per år
för att diskutera arbetsmiljöfrågor inom socialförvaltningen på övergripande nivå.
Minnesanteckningarna från mötena delges socialnämnden.
Beslutsunderlag

1. §16 Återrapportering från VAG, verksamhetens arbetsmiljögrupp
2. Tjänsteskrivelse, 2017-12-19, Återrapportering från VAG, verksamhetens
arbetsmiljögrupp
3. Minnesanteckningar VAG 171206
Expedieras till

Akten

14

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

15 (26)

2018-02-06

14. Revidering av hanteringsanvisningar för socialnämnden 2017 (SN 2017.220)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till hanteringsanvisningar
gällande verksamhetsprocesserna inom verksamhetsområdet stöd och omsorg som
berör socialnämnden.
Ärendebeskrivning

Översyn av informationsredovisningen ska göras årligen och revideras vid behov (6
§ p 1 Arkivlagen). Varje nämnd/myndighet beslutar om hanteringsanvisningarna för
sitt verksamhetsområde. Under 2017 har översyn gjorts och förslag på revidering
tagits fram i ett samarbete mellan verksamheten och kommunarkivet.
Beslutsunderlag

1. Förslag på hanteringsanvisningar till SN
2. Gällande hanteringsanvisningar för SN
3. Ändringshantering 2017
Expedieras till

Akten Socialförvaltningen
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

16 (26)

2018-02-06

15. Återrapport åtgärder granskning flyktingverksamhet (SN 2017.163)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ”Återrapport åtgärder, granskning av flyktingverksamhet”
och överlämnar den till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Rättelse av beslutsmening. Detta beslut hade en felaktig beslutsmening när den
tidigare var uppe för beslut. Nämnden ska godkänna rapporten, inte notera
informationen vilket var den tidigare beslutsmeningen.
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att
bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt
tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med
uppehållstillstånd. Granskningen visar att socialnämnden har vissa
förbättringsområden. Dessa redovisas i bifogad handling, ”Återrapport åtgärder,
granskning av flyktingverksamhet”
Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-01-17, Återrapport åtgärder, granskning
flyktingverksamhet
2. Återrapport åtgärder, granskning av flyktingverksamhet
3. Revisionsrapport, Granskning av kommunens flyktingverksamhet
4. §154 Återrapport åtgärder, granskning flyktingverksamhet
Expedieras till

Akten, Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

17 (26)

2018-02-06

16. Utvärdering seniorhälsoprojektet HT 2017 (SN 2018.013)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Under hösten 2017 har socialförvaltningen, tillsammans med sports club Vallentuna,
genomfört ett seniorhälsoprojekt. Bifogat finns en utvärdering av projektet.
Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-01-18, Utvärdering Seniorhälsoprojektet HT 2017
2. Utvärdering Seniorhälsoprojektet HT 2017
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

17. Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017 (SN 2017.070)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till revisorerna och
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

SoL Socialförvaltningen har nio (9) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2017.
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt
16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. LSS
Socialförvaltningen har elva (11) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10
LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2017.
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Beslutsunderlag

1. §7 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017
2. Tjänsteskrivelse, 2018-01-09, Rapportering av icke verkställda beslut SoL
och LSS kvartal 4 2017
3. Rapportering icke verkställda beslut kvartal 4 2017
Expedieras till

Kommunfullmäktige, Revisorerna, Akten
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-02-06

18. Uppdrag Våld i nära relation (SN 2018.021)
Förslag till beslut

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att:
- redovisa vilket arbete som pågår inom området Våld i nära relationer.
- att florslag på hur man kan intensifiera arbetet inom området ska presenteras i
rapporten.
- rapporten ska redovisas på majnämnden.
Ärendebeskrivning

Anna Frisell väckte ärendet på socialnämndens arbetsutskott 2018-01-23.
Anna Frisell (M) yrkar att:
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att:
- redovisa vilket arbete som pågår inom området Våld i nära relationer.
- att florslag på hur man kan intensifrera arbetet inom området ska presenteras i
rapporten.
- rapporten ska redovisas på majnämnden.
Beslutsunderlag

1. § 20 Våld ¡ nära relation

19

19 (26)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

20 (26)

2018-02-06

19. Kontaktpolitikerbesök 2018 (SN 2017.213)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Kontaktpolitikeruppdraget syftar till att nämnden ska få fördjupade kunskaper om de
verksamheter den ansvarar för med målsättningen att kunna utveckla dem strategiskt.
Genom besöken ska kontaktpolitikerna verka för att stärka kontakten mellan
socialnämnden, verksamheten, brukare och närstående. Punkten återkommer på varje
nämndmöte för eventuell redovisning av kontaktpolitikerbesök.

20

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

21 (26)

2018-02-06

20. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut för
perioden
2017-12-09 - 2018-01-29.
Socialnämnden noterar listan med anmälda delegationsbeslut i individärenden
för perioden 2017-12-09 - 2018-01-29.
Ärendebeskrivning

Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda protokoll och
delegationsbeslut. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att
föra över sin beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till
tjänstemän inom socialförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera
framgår av socialnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara
skriftligt och det ska återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter
att beslutet fattades. Av beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har
fattat beslutet, när det fattades och med stöd av vilken punkt i delegationsordningen.
Ett anmält delegationsbeslut redovisas i nämndens kallelse och finns med i nämndens
protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor, börjar löpa från och med den dag som
det justerade protokollet anslås på kommunens anslagstavla. Först därefter har
beslutet vunnit laga kraft.
Delegationsbeslut
1. SN 2018.007-3 Ansökan/beslut om serveringstillstånd
2. SN 2017.226-1 Delegationsbeslut, Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid
enligt Alkohollagen (2010:622)

Anmälda beslut individärenden
Lista riksfärdtjänst, delegationsbeslut 180129
Lista IFO, delegationsbeslut 180129
Lista LSS, delegationsbeslut 180129
Lista SoL, delegationsbeslut 180129
Lista äldre, delegationsbeslut 180129
Anmälda protokoll
Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-23
Socialnämndes socialutskott 2018-01-09
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21. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser för perioden 2017-12-12 2018-01-29.
Ärendebeskrivning

Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda skrivelser.
Anmälningar

1.
Årsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård (2/2)
2.
Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård
3.
Årsstatistik 2017 riksfärdtjänst
4. SN 2017.222-1 Remiss - ansökan om utökad serveringstid, Gästis
Kök och bar (SRMH 11.06-2017-00513)
5.
KS 2017 § 126 - Köp av anpassat boende
6. SN 2017.036-6 Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) lagad mat
inom hemtjänsten
7.
Protokollsutdrag KF 2017 § 168 - Revidering av miljöplan
8.
Protokollsutdrag KF 2017 § 179 - Taxa för serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen
9. SN 2017.125-3 Protokollsutdrag KF 2017 § 173 - Uppräkning av
hemtjänstpeng 2018
10. SN 2017.070-11 Protokollsutdrag KF 2017 § 182 - Rapport av icke
verkställda beslut, SoL och LSS, kvartal 2
11. Cirkulär 17:54 - Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2018
12. Cirkulär 17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018
13. SN 2017.047-11 Protokoll kommunstyrelsen månadsuppföljning
oktober
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22. Individärende
Ärendebeskrivning

Ärendebeskrivning
Handlingarna innehåller sekretessuppgifter och kommer delas ut på mötet.
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