KALLELSE
SOCIALNÄMNDEN
2018-09-11
Tid och plats

18:00
Bällstarummet

Övriga kallade

Inger Jakobsson, Avdelningschef, Fanny Rosling, Tf Stabschef,
Maria Cameron, David Gyllenstråle, T.f. socialchef

Övrig information

Alliansen har förmöte 17.15 i Kragstarummet. Oppositionen har
förmöte 17.00 i Ormstarummet.

Torbjörn Einarsson (C)
Ordförande
Johanna Attlerud
Sekreterare
Tfn: 08-587 850 00

1

Föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Verksamheten informerar
Månadsuppföljning januari-juni (SN 2018.029)
Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av
kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 2018 års budget
och trovärdiga prognoser (SN 2018.038)
6. Utredning enligt lex Sarah gällande sekretess (SN 2018.126)
7. Återrapportering av effekterna av planen för att effektivisera arbetet med att rekrytera
och utbilda fler kontaktpersoner (SN 2017.154)
8. Information kring planerat arbetssätt för revideringar av lokalresursplanen (SN
2017.227)
9. Avtals- och uppdragsuppföljning LSS 9:9 (SN 2018.149)
10. Kundundersökning LSS 2017 (SN 2018.154)
11. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 (SN 2018.091)
12. Begäran om förlängning av verkställighet, införande av LOV inom korttidsvistelse och
korttidstillsyn enligt LSS (SN 2016.001)
13. Utredning om jämställt ekonomiskt bistånd (SN 2018.037)
14. Ansökan om medlemskap i samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2018.141)
15. Remissvar på handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (SN 2018.052)
16. Revidering av socialnämndens delegationsordning (SN 2018.118)
17. Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria
läkemedel (SN 2018.062)
18. Kontaktpolitikerbesök 2018 (SN 2017.213)
19. Redovisning av delegationsbeslut
20. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

1. Val av justerare

2

2 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

2. Fastställande av dagordning

3

3 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen kommer bland annat att informera om hur underskottet för 2018
skall täckas efter att Ing-Marie Elfström (S) väckt en fråga på socialnämndens
arbetsutskott.

4

4 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

4. Månadsuppföljning januari-juni 2018 (SN 2018.029)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens framtagna ekonomiska
uppföljning för januari – juni 2018
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen redovisar en ekonomisk uppföljning till socialnämnden.
Beslutsunderlag

1. §86 Månadsuppföljning juni
2. Månadsuppföljning januari-juni 2018
3. Månadsuppföljning januari-juni (Socialnämnden)

5

5 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

6 (23)

2018-09-11

5. Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av
kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 2018 års budget
och trovärdiga prognoser (SN 2018.038)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Efter att förvaltningen visat ett negativt resultat på 32,7 mnkr för år 2017 utan att
varna för det i några prognoser, ville socialnämnden få en förståelse för hur det
kunnat ske samt vad för åtgärder som måste vidtas för att förhindra att något
liknande sker igen. En granskning genomfördes och presenterades i rapporten
”Granskning av socialförvaltningens resultat 2017”. Socialnämnden fattade beslut
om att godkänna rapporten och uppdra till socialförvaltningen att arbeta vidare med
granskningens rekommendationer för att säkerställa framtida prognoser. I
dokumentet ”uppföljning av rekommendationer från granskning SF” redovisas hur
socialförvaltningen arbetat med granskningens rekommendationer.
Beslutsunderlag

1. §87 Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som
gjorts av Kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara
2018 års budget och trovärdiga prognoser
2. Uppföljning av Rekommendationer från Granskning SF
3. Granskning av socialförvaltningens resultat 2017
Expedieras till

Akten, kommunfullmäktige

6

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

6. Utredning enligt lex Sarah gällande sekretess (SN 2018.126)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Avvikelse uppmärksammades av handläggare på myndighetsavdelningens
Vuxenenhet den 20 mars 2018. Receptionist ska ha identifierat och namngett aktuell
klient på socialförvaltningen till en anmälare. Utifrån den rapporterade avvikelsen
fattade t.f. myndighetschef, den 23 april 2018, beslut om att utredning enligt lex
Sarah ska inledas. Utifrån utredningen har socialchef fattat beslut om att händelsen
utgör ett missförhållande. Detta innebär att en anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) inte görs utan den fortsatta handläggningen sker inom verksamheten.
Beslutsunderlag

1. §88 Utredning enligt lex Sarah gällande sekretess
2. Tjänsteskrivelse - Utredning enligt lex Sarah gällande sekretess
3. Reviderad utredning enligt lex Sarah gällande sekretess
Expedieras till

Akten

7

7 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

8 (23)

2018-09-11

7. Återrapportering av effekterna av planen för att effektivisera arbetet med att
rekrytera och utbilda fler kontaktpersoner (SN 2017.154)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden gav tjänstemännen på myndighetsavdelningen i uppdrag att redovisa
en plan för hur arbetet med att rekrytera och utbilda fler kontaktpersoner kan
effektiviseras. Detta utifrån det antal icke verkställda beslut som rapporteras till IVO
och socialnämnden var tredje månad. Myndighetsavdelningen tog fram en ”Plan för
att effektivisera arbetet med att rekrytera och utbilda fler kontakt personer”, vilken
presenterades för nämnden den 21 november 2017. Socialnämnden beslutade på
nämnden den 21 november 2017 § 155 att - notera informationen. - återrapport om
effekterna av planen sker till nämnden i maj. Återrapporteringen blev fördröjd på
grund av hög arbetsbelastning på myndighetsavdelningen under våren 2018.
Myndighetsavdelningen, Socialförvaltningen, återrapporterar nu effekterna av planen
till Socialnämnden den 11 september 2018.
Beslutsunderlag

1. §89 Återrapportering av effekterna av planen för att effektivisera arbetet
med att rekrytera och utbilda fler kontaktpersoner
2. Återrappoprtering -Plan för att effektivisera arbetet med att rekrytera och
utbilda fler kontaktpersoner
3. Bilaga Återrapportering -Plan för att effektivisera arbetet med att rekrytera
och utbilda fler kontaktpersoner(203423) (0)
Expedieras till

Akten, kommunstyrelsen

8

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

9 (23)

2018-09-11

8. Information kring planerat arbetssätt för revideringar av lokalresursplan (SN
2017.227)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Det arbetssätt som tillämpats för utarbetning av behovsprognoser som bland annat
ligger till grund för den årliga lokalresursplanen har över tid utarbetats med olika
metoder. Effekten av detta har varit att det funnits svårigheter att kvalitetssäkra
behovsprognoserna. I samband med att socialförvaltningens stab påbörjat ett arbete
för att kartlägga och beskriva väsentliga verksamhetsprocesser har ett arbete kring
utarbetning av behovsprognoser påbörjats. Syftet är att finna och dokumentera ett
arbetssätt som kan tillämpas över tid, men med ständiga förbättringar. Ambitionen är
också att kunna utarbeta en tydligare process för arbetet med lokalresursplanen, där
nämnden ges möjlighet att löpande följa detta.
Beslutsunderlag

1. §90 Information kring planerat arbetssätt för revideringar av
lokalresursplan
2. Information planerat arbetssätt för upprättande av behovsprognoser till
lokalresursplan
3. Utkast rutin processer fastighetsförsörjning_PDF
Expedieras till

Akten

9

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

10 (23)

2018-09-11

9. Avtals- och uppdragsuppföljning LSS 9:9 (SN 2018.149)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten Avtals- och uppdragsuppföljning
LSS 9:9.
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har under hösten och vintern 2017
genomfört en avtals- och uppdragsuppföljning enligt kommunallagens bestämmelser.
Uppföljningen omfattar både privata och kommunala utförare av insatsen bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS 9:9. Syftet med uppföljningen är att följa upp
väsentliga områden i avtal och uppdrag samt att bidra till kvalitetsutveckling. Totalt
har elva verksamheter följts upp, varav fem är privata. Alla verksamheter är
lokaliserade i Vallentuna kommun. Uppföljningen har genomförts genom en
webbaserad enkät, granskning av rutiner och processer, granskning av social
dokumentation samt platsbesök hos verksamheterna.
Den samlade bedömningen är att samtliga utförare arbetar för att verksamheterna ska
ha god kvalitet och tillförsäkra kunderna goda levnadsvillkor men att det skiljer sig
hur utvecklingsinriktat och metodiskt detta arbete är. Uppföljningen visar att avtal
och uppdrag till stora delar följs men att det finns förbättringspotential (brister) på
några få områden. De förbättringsområden som har uppmärksammats har påtalats för
berörda verksamheter. Beroende på bristens art och villkor i avtal har krav på
åtgärder eller förbättringsförslag tagits fram tillsammans med en angiven tidsplan.
Tidsplanen är att åtgärderna ska ha genomförts senast den 31 december 2018. I de
fall krav på åtgärder inte har återkopplats till socialförvaltningen inom utsatt tid
kommer en dialog med berörd verksamhet att ske. Om åtgärden inte genomförs
enligt överenskommelse kommer ytterligare krav att ställas på respektive utförare
med eventuella sanktioner som följd. Ytterligare information finns i bifogad rapport.
Beslutsunderlag

1. §91 Avtals- och uppdragsuppföljning LSS 9:9
2. Tjänsteskrivelse - Avtals- och uppdragsuppföljning LSS 9:9
3. 2018-08-16 Rapport avtals- och uppdragsuppföljning LSS 9.9 2017
Expedieras till

Akten

10

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

10. Kundundersökning LSS 2017 (SN 2018.154)
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Under hösten 2016 genomfördes för första gången en omfattande undersökning
bland personer med funktionsnedsättningar som har insatser från socialtjänsten.
Enkäten berörde boende och dagligverksamhet/sysselsättning. Undersökningen
genomfördes igen under hösten 2017.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§92 Kundundersökning LSS 2017
Tjänsteskrivelse, 2018-08-16, Kundundersökning LSS 2017
Kundenkät 2017
Frågor_Servicebostad LSS 2017
Frågor_Daglig verksamhet LSS 2017
Frågor_Sysselsättning SoL 2017
Frågor_Boende med särskild service SoL 2017

Expedieras till

Akten

11

11 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

12 (23)

2018-09-11

11. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS– kvartal 2 2018 (SN
2018.091)
Förslag till beslut

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

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.
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. Enligt
16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal. SoL Socialförvaltningen har fyra (4) icke
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg för andra kvartalet 2018. LSS Socialförvaltningen har tolv (12) icke
verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg för andra kvartalet 2018.

Beslutsunderlag

1. §93 Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS– kvartal 2 2018
2. Rapportering av icke verkställda beslut - kvartal 2
3. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS Kvartal 2 2018
Expedieras till

Akten, kommunfullmäktige, revisorerna

12

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

13 (23)

2018-09-11

12. Begäran om förlängning av verkställighet, införande av LOV inom
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS (SN 2016.001)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att förlänga verkställigheten för införandet av
valfrihetssystem inom korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) till mars 2019 med första avtalsstart 1 juli
2019.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2016-02-16 att införandet av valfrihetssystem inom
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) sker i mars 2018 med första avtalsstart 1 juli 2018.
I förslag till beslut om införande av LOV i 9§6 och 9§7 enligt LSS (DNR SN
2016.001) framgår det att socialförvaltningen anser att det fanns flera anledningar till
att avvakta med införandet. Detta motiverades bland annat genom att stödprocesser
inte tagits fram och utvecklats. Stödprocesserna för resursfördelningssystem och
bedömningsverktyg har ännu inte tagits fram. Det har inte heller genomförts någon
utvärdering av införandet av LOV inom daglig verksamhet enligt LSS som
bedömdes vara motiverat inför införandet av valfrihetssystem i korttidsvistelse och
korttidstillsyn. Denna utvärdering bör utföras inom ramen för kvalitet och ekonomi.
En översyn av ersättningsmodeller för insatserna och ekonomiska effekter av
kravställningarna i förfrågningsunderlaget bör utföras innan införande av LOV för att
säkerställa förvaltningens framtida kostnader. Ett ställningstagande till avgränsande
milsradie för anbudsgivare bör även ses över i och med detta införande samt i
relation till milsradie i förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom daglig
verksamhet enligt LSS.
På grund av ovanstående beslutade socialnämnden 2017-12-19 att förlänga
verkställigheten för införandet av valfrihetssystem inom korttidsvistelse och
korttidstillsyn enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till
september 2018 med första avtalsstart 1 januari 2019.
Befintliga ramavtal enligt LOU för korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS
hade avtalstid till och med 2018-06-30 med möjlighet för beställaren att vid
maximalt (2) tillfällen förlänga avtalen med (1) år per tillfälle. I och med att
socialnämnden 2017-12-19 beslutade att förlänga verkställigheten för införandet av
valfrihetssystem inom korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS så har avtalen
förlängts och har nu avtalstid fram till och med 2019-06-30.
Då situationen är densamma som när verkställigheten förlängdes i december 2017
har förslag på en ny tidsplan tagits fram.
Reviderad tidsplan
- Införande av valfrihetssystem inom korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) sker i mars 2019 med första
avtalsstart 1 juli 2019.
13

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

Införande av valfrihetssystem
- Mars 2019: Beslut om förfrågningsunderlag, ersättning och icke-vals alternativ
- Mars 2019: Annonsering på valfrihetswebben samt kommunens hemsida
Godkänna och sluta avtal
- Löpande från april 2019: Godkänna/utesluta anbudsgivare
- Löpande från april 2019: Underrätta anbudsgivare om beslut
- Löpande från april 2019: Teckna avtal
Informera brukare
- Maj 2019: Publicera information om valfrihetssystemet
- Maj 2019: Skapa jämförelsetjänst på kommunens hemsida
- Löpande från maj 2019: Administrera kundval
Beslutsunderlag

1. §94 Begäran om förlängning av verkställighet, införande av LOV inom
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS
2. Tjänsteskrivelse - Begäran om förlängning av verkställighet, införande av
LOV inom korttidsvistelse och korttidstillsyn
Expedieras till

Akten

14

14 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

15 (23)

2018-09-11

13. Utredning om jämställt ekonomiskt bistånd (SN 2018.037)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar, i avvaktan på redovisningen av arbetet med riktlinje och
utvecklingsplan för våld i nära relationer, att inte införa jämställt ekonomiskt bistånd
i dagsläget och att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd därav inte ska kompletteras.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade den 10 april 2018 § 51, att reviderade riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd skulle fastställas i enlighet med förslag.
Socialnämnden uppdrog också åt socialförvaltningen att utreda hur riktlinjerna kan
kompletteras med jämställt ekonomiskt bistånd till nämndsammanträdet den 11
september 2018. Socialförvaltningen har utrett frågan. Utifrån resultatet av bifogad
utredning framgår att det är oklart vilken betydelse uppdelningen av biståndet har för
ökad jämställdhet och vilka andra konsekvenser det i övrigt kan medföra för
hushållet. Uppdelningen av bistånd bidrar till ökat administrativt arbete, då utredning
och bedömning behöver göras utifrån hushållets inkomster. Ett införande av jämställt
ekonomiskt bistånd skulle kräva en förändrad organisation inom vuxenenheten. I
dagsläget finns inte resurserna för att genomföra denna hantering.
Socialförvaltningen följer utvecklingen på området och kommer under hösten 2018 i
arbetet med att se över riktlinjerna och handlingsplanen för våld i nära relationer,
utreda hur arbetet med våld i nära relationer ytterligare kan kvalitetssäkras.
Förvaltningen kommer då att ytterligare titta på vilka metoder som är de bästa för att
förvaltningen i högre utsträckning ska kunna uppmärksamma och arbeta kvalitativt
med våld i nära relationer. Förvaltningen anser inte att det är uteslutet att införa
metoder för jämställt ekonomiskt bistånd, men anser att det är viktigt att ta ett
helhetsgrepp kring arbetet med våld i nära relationer, för att säkerställa de mest
kvalitativa insatserna. Eventuella resurs- och organisationsfrågor behöver också
utredas.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.

§95 Utredning om jämställt ekonomiskt bistånd
Utredning om jämställt ekonomiskt bistånd
Bilaga - Utredning Jämställt ekonomiskt bistånd
§51 Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Expedieras till

Akten, förvaltningsledningen, verksamhetschef vuxenenheten
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

16 (23)

2018-09-11

14. Ansökan om medlemskap i samordningsförbundet Södra Roslagen (SN
2018.141)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till ny förbundsordning. Den nya
förbundsordningen börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2019 under förutsättning att övriga
parter i samordningsförbundet fattar motsvarande beslut.
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 2014 tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Österåkers
och Täby kommun. Förbundet föreslås utvidgas med kommunerna Norrtälje,
Vallentuna, Danderyd och Vaxholm. Det utvidgade förbundet föreslås heta
Samordningsförbundet Roslagen. I samband med utvidgningen måste
förbundsordningen godkännas av respektive part för att träda i kraft.
Beslutsunderlag

1. §97 Ansökan om medlemskap i samordningsförbundet Södra Roslagen
2. Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Södra Roslagen
3. Förbundsordning Samordningsförbundet Roslagen
Expedieras till

Akten, Samordningsförbundet Södra Roslagen

16

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

17 (23)

2018-09-11

15. Remissvar på handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (SN
2018.052)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och överlämnar det till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslaget till handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck ska skickas på remiss till berörda nämnder.
Beslutsunderlag

1. §99 Remissvar på handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
2. Tjänsteskrivelse - Remissvar på handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck
3. Remissvar - Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
4. Handlingsplan mot hedersförtryck
5. Remiss av handlingsplan mot hedersförtryck
Expedieras till

Akten, kommunstyrelsen

17

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

18 (23)

2018-09-11

16. Revidering av Socialnämndens delegationsordning (SN 2018.118)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:
- fastställa delegationsordningen, med föreslaget tillägg, enligt förvaltningens förslag
- paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har enligt kommunallagen (2017:725), med vissa begränsningar, rätt
att uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare eller åt en anställd inom kommunen
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. I vilka
ärenden och till vilka befattningshavare nämnden delegerat beslutanderätten framgår
av upprättad delegationsordning. Nämnden kan när som helst besluta om ändringar i
delegationsbestämmelserna.
1 juli 2018 trädde den så kallade utvidgade gymnasielagen i kraft. Lagen ger många
f.d. ensamkommande ungdomar en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå
När en person ansöker om uppehållstillstånd med stöd av Lag (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, samt
erhåller ett beslut om att verkställigheten av avvisning- eller utvisningsbeslut har
inhibiterats av Migrationsverket, har personen rätt till ersättning enligt lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
De som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.
De har inte heller rätt till bistånd för bostadskostnader.
En utlänning som omfattas av LMA har med vissa begränsningar enligt 17 § LMA
rätt
till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning). I särskilda fall, vid annat
angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt bidrag enligt 18§ LMA.
Enligt 19§ fastställer regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer grunder
för beräkning av de belopp som avses i 15-18 §§.
Med anledning av den förändrade lagstiftningen behöver ett nytt delegationsbeslut
läggas till delegationsordningen.
Föreligger förslag på tillägg till delegationsordningen i bilaga.
Beslutsunderlag

1. §100 Revidering av Socialnämndens delegationsordning
2. Revidering av Socialnämndens delegationsordning
3. Bilaga - Förslag på tillägg Socialnämndens delegationsordning
Expedieras till

Akten, verksamhetschef vuxenenheten

18

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden
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17. Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria
läkemedel (SN 2018.062)
Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår till kommunfullmäktige att fastställa föreslagna taxor för
kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel att
gälla från och med 1 december 2018.
Ärendebeskrivning

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sköter på uppdrag av Vallentuna
kommun kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria
läkemedel. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har den 21 februari 2108
§ 07/18, beslutat att föreslå socialnämnden i Vallentuna kommun att besluta att
godkänna taxorna för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa
receptfria läkemedel att gälla från och med 1 juli 2018 och att överlämna taxan till
kommunfullmäktige i Vallentuna kommun för fastställande. Ärendet inkom till
Vallentuna kommun den 12 mars 2018. Ärendet har fallit mellan stolarna i
nämndsprocessen för socialnämnden under våren 2018 och har därför inte kunnat
lyftas upp till socialnämnden och kommunfullmäktige för beslut. Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddsnämnd är beroende av taxorna för att kunna ta ut
tillsynsavgifter. Socialnämnden i Vallentuna har i dagsläget inga fastställda taxor på
området. Socialförvaltningen föreslår därför till socialnämnden att nu behandla
ärendet och föra upp det till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen för beslut.
Föreslagna taxor är identiska för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
tillsynsområden: Täby kommun, Vaxholms stad, Lidingö stad, Norrtälje kommun
och Vallentuna kommun.
Beslutsunderlag

1. §101 Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa
receptfria läkemedel
2. Taxor för tillsyn och kontroll av folköl, tobak och handel med vissa
receptfria läkemedel
3. Sammanträdesprotokoll, taxor
4. Tjänsteutlåtande, Taxor för tillsyn och kontroll av folköl, tobak, handel med
vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
5. Förslag Taxa för tillsyn av försäljning och servering av folköl i Vallentuna
kommun
6. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen i Vallentuna kommun
7. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Vallentuna
kommun
Expedieras till

Kommunfullmäktige Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

20

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden

2018-09-11

18. Kontaktpolitikerbesök 2018 (SN 2017.213)

21

21 (23)

Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden
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19. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut för
perioden 2018-04-28 till 2018-06-03.
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 2018.047-8 Delegationsbeslut enligt 2.3.1, Avskrivning
2. SN 2018.047-9 Delegationsbeslut enligt 2.3.1, Avskrivning
3. SN 2017.153-8 Delegationsbeslut, 2.1.1. Beslut om besluts- och
behörighetsattestanter och ersättare till dessa

Anmälda beslut individärenden
Lista SoL delegationsbeslut 180903
Lista Färdtjänst delegationsbeslut 180903
Lista IFO delegationsbeslut 180903
Lista LSS delegationsbeslut 180903
Lista ÄO delegationsbeslut 180903
Anmälda protokoll
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-28
Socialnämndens socialutskott 2018-06-12, 2018-06-13, 2018-06-29, 2018-07-10,
2018-07-17, 2018-07-25, 2018-08-07 och 2018-08-16.
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Förslag till beslut

VALLENTUNA KOMMUN
Socialnämnden
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20. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser för perioden 2018-06-04 till
2018-09-04.
Ärendebeskrivning

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

1. SN 2018.159-1 Protokollsutdrag KS 2018-08-13, § 134 Uppföljning
Vallentuna kommuns folkhälsostrategi
2.
Revisionsrapport, granskning av delegationshanteringen
3.
Kommunfullmäktige, Reviderad policy för arbetsmiljö och hälsa
4. SN 2018.029-6 Kommunstyrelsens protokoll, månadsuppföljning
januari-februari 2018, Vallentuna kommun
5. SN 2017.204-6 Kommunstyrelsens protokoll, fördelning av
schablonersättning för nyanlända
6.
Kommunstyrelsens protokoll, Rapport om nyanländas
hyreskontrakt
7.
Statistikrapport från Patientnämnden - Kommunal vård, 2018-0501 - 2018-05-31
8.
Kommunfullmäktiges protokoll, resultatöverföring från 2017 års
bokslut
9. SN 2017.038-12 Kommunfullmäktiges protokoll, Svar på motion (S)
om rätten att bo kvar i sin hembygd
10. SN 2017.193-11 Kommunfullmäktiges protokoll, Korrigering av
avgifter inom äldreomsorgen
11. Cirkulär 18:21, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
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