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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Hemställan om investeringsanslag till Väsbygårdens innergård

§4 Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna Kommun enligt 
alkohollagen och tobakslagen

§5 Ansökan om tillstånd för handel med tobaksvaror
§6 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019
§7 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020
§8 Redovisning ”Vad tycker de äldre 2019”
§9 Avtals- och uppdragsuppföljning (2019) av särskilt boende för äldre
§10 Redovisning helårsrapport internkontroll 2019
§11 Förslag internkontrollplan 2020
§12 Verksamheten informerar
§13 Verksamhetsberättelse 2019
§14 Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna

§15 Nytt ärende, Förslag om åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 
socialförvaltningen

§16 Ordförandeförslag, Samordning med hemtjänst med andra insatser

§17 Förslag (V) om att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram ett förslag om ökad 
samverkan mellan region och kommunens socialförvaltning

§18 Plan för översyn av styrdokument
§19 Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019
§20 Kontaktpolitikerbesök 2020
§21 Information från kontaktpolitikerbesök
§22 Redovisning av delegationsbeslut
§23 Anmälningar för kännedom
§24 Beslut om umgängesrestriktioner jml 14§ 2 st 1-2 LVU
§25 Nedläggning av faderskapsutredning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1
Val av justerare

Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 

Expedieras till 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs med följande ändringar:

 Ärende med nummer 8 i kallelsen "Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019" 
(SN 2020.020) flyttas upp i dagordningen till nummer 6.

 Ärende med nummer 9 i kallelsen "Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 
2020" (SN 2020.019) flyttas upp i dagordningen till nummer 7.

 Ärende med nummer 10 i kallelsen "Redovisning Vad tycker de äldre 2019" (SN 
2019.238) flyttas upp i dagordningen till nummer 8.

 Ärende med nummer 11 i kallelsen "Avtals- och uppdragsuppföljning (2019) av 
särskilt boende för äldre" (SN 2020.011) flyttas upp i dagordningen till nummer 9.

 Ärende med nummer 15 i kallelsen "Redovisning helårsrapport internkontroll 2019" 
(SN 2019.034) flyttas upp i dagordningen till nummer 10.

 Ärende med nummer 16 i kallelsen "Förslag internkontrollplan 2020" (SN 2020.022) 
flyttas upp i dagordningen till nummer 11.

Följande ärenden läggs till på dagordningen:
 "Nytt ärende, Förslag om åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 

socialförvaltningen" (SN 2020.054) läggs till som punkt nummer 15. 
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.

Expedieras till 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Hemställan om investeringsanslag till Väsbygårdens innergård (SN 
2020.048)

Beslut
Socialnämnden fastställer investeringsanslag på 4 miljoner kronor för renovering av 
Väsbygårdens innergård, samt fattar ett genomförandebeslut avseende renovering av 
Väsbygårdens innergård.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) och Socialdemokraterna vill att förvaltningen följer intentionen i 
tidigare motion i ärendet. Socialdemokraterna anser att ärendet är undermåligt handlagt och 
att politiken har brustit i hanteringen av fattade beslut i kommunfullmäktige.
 

Ärendebeskrivning
Väsbygårdens äldreboende har idag en innergård som är övervuxen, eftersatt och i stort behov 
av renovering. Samhällsbyggnadsförvaltningen tog 2017-10-18 fram en förstudie för 
utemiljön på Väsbygårdens äldreboende där man presenterade ett förslag på en mer 
omfattande upprustning av innergården med en uppskattad projektkostnad på 9 220 474 kr.

I kommunplan 2020-2022 som fastställdes av kommunfullmäktige 2019-06-17 så har 4 mkr 
avsatts till upprustning av Väsbygårdens innergård under rubriken ”Atriumträdgård, 
Väsbygården” i investeringsplanen 2018-2029. Utifrån dessa ekonomiska förutsättningar så 
har socialförvaltningen lyft tre prioriteringsområden för samhällsbyggnadsförvaltningen 
beträffande vad som behöver åtgärdas på innergården, dessa är; gångvägar, sittplatsytor och 
en levande trädgård.

- Gångvägarna på innergården behöver rustats upp och anpassas så att de boende, med och 
utan rullstol och rullatorer, kan vistas utomhus och röra sig obehindrat på innergården. Detta 
innebär att gångarna behöver breddas och att de på de flesta platser behöver jämnas till eller 
läggas om.

- Sittplatsytorna behöver tillgänglighetsanpassas sett till lutning och storlek så att samtliga 
boende har möjlighet att nyttja dessa.

- Växtmaterialet på innergården behöver ses över och på många platser bytas ut och där det 
behövs bytas ut bör lättunderhållet växtmaterial prioriteras.

Socialförvaltningen kommer att föreslå i beställningen till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
de bör om de kan använda sig av elever på byggprogrammet i Vallentuna gymnasium till de 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

arbeten samhällsbyggnadsförvaltningen ser som lämpliga för dessa för att hålla nere 
kostnaderna och nyttja den kapacitet dessa ungdomar besitter.

Renoveringen ingår i kommunens investeringsplan där den går under posten ”Atriumträdgård, 
Väsbygården” och där medel om 4 mkr finns reserverade.

Socialförvaltningen tillstyrker hemställan då förslaget är förenligt med investeringsbudget i 
kommunplan 2020-2022.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse_Hemställan om investeringsanslag till Väsbygårdens innergård_2020-02-18

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna Kommun 
enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2020.035)

Beslut
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutar att
- anta tillståndsenhetens förslag på tillsynsplan för 2020
- översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärendebeskrivning
Av 9 kap 2 § tredje stycket alkohollagen framgår att kommunen ska upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

Syftet med att upprätta en tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och ge mindre utrymme för
utebliven eller otillräcklig tillsyn samt bidra till ökad kostnadseffektivitet.

Av förarbetena till alkohollagen uttalas att tillsynsplanerna kan vara årliga eller
fleråriga men bör revideras vid behov. De ska tillsändas länsstyrelsen efter att de
upprättats eller reviderats och fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelserna
och kommunerna. Arbetet med att ta fram planerna och att kommunicera dessa med
länsstyrelserna bör dock inte ta mer resurser i anspråk än vad som är rimligt inom
de ramar som finns. Det centrala är att den direkta tillsynen faktiskt bedrivs i den
utsträckning som behövs för en effektiv kontroll av att bestämmelserna efterlevs.
Tillståndsgruppen har valt att även inkludera tobak- och folkölstillsyn i tillsynsplanen.

Tillståndsenheten lämnar härmed förslag på en tillsynsplan för tillsyn enligt
alkohollagen och tobakslagen enligt bifogad bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §8 SN AU Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna Kommun enligt 

alkohollagen och tobakslagen
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteutlåtande, Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun 
enligt alkohollagen och tobakslagen

Expedieras till 
Akten, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

8 / 35



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Ansökan om tillstånd för handel med tobaksvaror (SN 2020.010)

Ärendebeskrivning
Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på www.vallentuna.se då det 
inte bedöms vara förenligt med dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i sin 
helhet kontakta registrator.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6
Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019 (SN 2020.020)

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2019 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.

Inför utbetalningen av statsbidrag för 2020 har länsstyrelsen begärt en redovisning av
hur verksamheten har bedrivits det gångna året.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §3 SN AU Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019
 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019
 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019

Expedieras till 
Länsstyrelsen i Stockholms län
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020 (SN 2020.019)

Beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 
2020.

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 2020 gjorts av
avdelningschef Fanny Rosling. Ansökan har skickats till Länsstyrelsen i Stockholm
men det krävs att behörig nämnd (socialnämnden) godkänner ansökan.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §4 SN AU Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020
 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020
 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020
 Redovisningsblankett_PO 2019_Vallentuna

Expedieras till 
Länsstyrelsen i Stockholms län
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Redovisning ”Vad tycker de äldre 2019” (SN 2019.238)

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Presentationen beskriver utfallet av den nationella kundundersökningen ”vad tycker de äldre” 
för 2019. I materialet finns utfall från kundundersökning inom hemtjänst och särskilt boende 
äldre. Här finns även jämförelser med tidigare års resultat, jämförbara kommuner samt 
rikssnittet på olika frågeställningar

Beslutsunderlag
 §6 SN AU Redovisning ”Vad tycker de äldre 2019”
 Redovisning kundundersökning "vad tycker de äldre"
 Kundundersökning, äldreomsorg 2019

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Avtals- och uppdragsuppföljning (2019) av särskilt boende för äldre (SN 
2020.011)

Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) noterar förvaltningens förslag men hänvisar till Socialdemokraternas 
budgetförslag 2020. Socialdemokraterna upplever att brister/förbättringsområden kvarstår i 
flera år. Socialdemokraterna saknar också vilka företag/utförare som inte gör några 
förbättringar eller tvärtom och förväntar sig kraftfulla åtgärder för att dessa förbättringar 
faktiskt genomförs.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har under hösten 2019 genomfört en avtals- och 
uppdragsuppföljning enligt kommunallagens bestämmelser. Uppföljningen omfattar både 
privata och kommunala utförare av insatsen särskilt boende, korttidsvistelse samt 
dagverksamhet för äldre. Syftet är att följa upp väsentliga områden i avtal och uppdrag samt 
att bidra till kvalitetsutveckling av vård och omsorg.

Avtals- och uppdragsuppföljningen omfattar totalt nio verksamheter som alla är lokaliserade i 
Vallentuna kommun. Det finns tre enheter som drivs i enskild regi, Augustendal, Stångberga 
och Vårdbo, samt sex verksamheter i kommunal regi vilka är Korallen somatik, Korallen 
demens, Väsbygården somatik, Väsbygården demens, Magnolians korttidsboende och 
Östanbo dagverksamhet.

Uppföljningen har genomförts genom platsbesök i verksamheterna samt stickprovskontroller 
av social dokumentation samt granskning av utvalda rutiner och processer. Den samlade 
bedömningen är att samtliga utförare arbetar för att verksamheten ska ha god kvalitet och 
tillförsäkra kunderna goda levnadsvillkor, men att det skiljer sig åt hur utvecklingsinriktat och 
metodiskt detta arbete är. Uppföljningen visar att avtal och uppdrag till stora delar följs men 
att det finns förbättringspotential (brister).

De brister som har uppmärksammats har påtalats för berörda verksamheter. Beroende på 
bristens art och avtalsvillkor har krav på åtgärder eller förbättringsförslag tagits fram 
tillsammans med en angiven tidsplan. Tidsplanen är att åtgärden ska ha genomförts senast den 
20 mars 2020. 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.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §14 SN AU Avtals- och uppdragsuppföljning (2019) av särskilt boende för äldre
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
 2020-02-04_Avtals- uppdragsuppfoljning sarskilt boende äldre

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Redovisning helårsrapport internkontroll 2019 (SN 2019.034)

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten helårsrapport internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar i rapporten genomförda internkontroller under 2019 samt 
åtgärder kopplade till dessa.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §11 SN AU Redovisning helårsrapport internkontroll 2019
 Helårsrapport internkontroll 2019
 2020-01-29_Internkontroll  helarsuppfoljning 2019 socialnämnden

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Förslag internkontrollplan 2020 (SN 2020.022)

Beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra internkontroll under 2020 inom nedanstående 
områden:

 Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna
 Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättats vid 

personuppgiftsbehandlingar
 Företag som underlåter att betala arbetsgivaravgifter eller har skulder hos 

kronofogdemyndigheten upptäcks tidigt genom löpande kontroll av företagen som 
förvaltningen anlitar inom ramen för LOV mm

 Debiteringen är korrekt vid kundfakturering
 Faktureras avgifter för olika insatser på ett korrekt, enhetligt och rättssäkert sätt
 Genomförandeplaner finns för samtliga kunder
 Överklagade beslut hanteras skyndsamt
 Förvaltningens fordon används på ett sätt så att miljöpåverkan minimeras. 

(ruttoptimering mm.)
 Beredskap för media hantering vid oönskade händelser inom verksamheten 

(talespersoner, hantering av budskap, informationsinhämtning mm)
 Miljö tas upp i avdelningarnas/enheternas verksamhetsplanering (vid personalmöte) 

minst 1 ggr/år
 Finns dokumenterad verksamhetsbeskrivning där fastighetsägare och 

verksamhetsutövare har beskrivit brandskydd mm i lokalerna
 Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställer årligen vilka områden som skall granskas vid årets internkontroll. 
Inom socialförvaltningen har som förarbete utarbetats en förteckning över tänkbara processer 
och rutiner som skulle kunna omfattas av internkontrollen. Dessa har sedan riskvärderats 
varefter ett antal valts ut som förslag på aktiviteter som skall vara kontrollmoment i 2020 års 
internkontroll.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
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Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §12 SN AU Förslag internkontrollplan 2020
 Förslag internkontrollplan 2020
 Forslag internkontroll 2020 (Socialnamnden)

Expedieras till 
Akten
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Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Socialchef David Gyllenstråle informerar om följande:

 Nya myndighetschefen, Ann-Sophie Holgersson, tillträder den 27 februari.
 Träffpunkten. Fritidsförvaltningen arbetar med ett förslag till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, inriktat på verksamheten och kunderna på västra sidan, där Träffpunkten 
idag ligger, för att omhänderta deras behov framöver.

 På begäran av S och V informerar socialchef om rättssäkerhet i 
myndighetsutövning och inhiberade beslut. 

 
Avdelningschef för utföraravdelningen Inger Jakobsson informerar på begäran av S om 
följande:

 Socialförvaltningens arbete med Heltidsresan och pågående verksamhetsanpassning 
inom kommunen för att göra heltid till arbetsnorm. 

 
 

Expedieras till 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Verksamhetsberättelse 2019 (SN 2020.017)

Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2019 och uppmanar socialförvaltningen att 
arbeta för en budget i balans 2020. 
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar inte i beslutet och hänvisar till Socialdemokraternas 
budgetförslag 2020. Socialdemokraterna är oroade över att det finns brister i måluppfyllelsen 
samt att det finns tveksamheter i redovisningen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller verksamhets- och 
budgetuppföljning 2019. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §10 SN AU Verksamhetsberättelse 2019
 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden
 Verksamhetsberattelse (Socialnamnden) Reviderad version 2020-02-14

Expedieras till 
Akten
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Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14
Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna (SN 2019.224)

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens utredning som remissvar med tillägget att 
rekommendera avslag även på motionens första att-sats med hänvisning till befintligt 
förvaltningsövergripande arbete för äldre medborgare.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Positivt är att socialförvaltningen anser att det behövs en strategi men socialdemokraterna 
anser att det är beklagansvärt att socialförvaltningen inte har den kapaciteten/resursen som 
krävs för att tillsätta en projektledare till detta. Förslaget av tjänstemännen är att 
Kommunstyrelsen ska driva ett liknande projekt då det behövs en övergripande planering för 
de äldres välbefinnande på alla nivåer. Vi har också Agenda 2030 som väntar på åtgärder och 
som som är kompatibelt med motionens intention. Specifikt vad gäller fallskador bland äldre 
enligt redovisning i handlingar till Kommunstyrelsen. Medellivslängden hos kvinnor sjunker 
också i Vallentuna vilket bör övervakas.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.
 
Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) 
yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 11 februari 2019 att 
Vallentuna kommun ska ansluta sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och 
kommuner. Som ett led i anslutningen föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen 
utarbetar en nämndövergripande strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna. 
Strategi och handlingsplanen ska utarbetas med stöd av en ingående äldremedborgardialog. I 
samband med detta förslås kommunstyrelsen besluta om att för Vallentuna kommuns räkning 
ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (”WHO Global Network for 
Age-friendly Cities and Communities” (GNAFCC).

Socialförvaltningen har utrett frågan om medlemskap på uppdrag av Socialnämnden som ett 
led i att föreslå Socialnämnden ett svar på remissen. Utifrån vad som framkommit i 
förvaltningens utredning, rekommenderar förvaltningen att inte ansöka om medlemskap i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Detta då mycket av arbetet redan görs inom ramarna 
för förvaltningarnas ordinarie uppdrag samt i form av det kommunala pensionärsrådet. 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen har inte de resurser som krävs för att leda och driva arbetet med 
medlemskap i WHO:s globala nätverk.

Socialförvaltningen har vidare utrett frågan om framtagande av ”Strategi och handlingsplan 
för ett äldrevänligt Vallentuna” som en del i samma uppdrag. Socialförvaltningens 
rekommendation är att arbeta fram en kommunövergripande strategi för ett äldrevänligt 
Vallentuna tillsammans med det kommunala pensionärsrådet (KPR).

Socialförvaltningens bedömning är att en strategi för ett äldrevänligt Vallentuna vore positivt 
för kommunens utveckling i helhet samt för nuvarande och blivande seniorer i kommunen. 
Förvaltningen är positiv till en tvärpolitisk, kommunövergripande strategi i form av ett 
program beslutat i kommunfullmäktige, där de politiska partierna därmed gemensamt står 
bakom strategin. Förvaltningen ser att ett program som beskriver hur politiken avser att 
utveckla kommunen för att möta behoven hos en alltmer åldrande befolkning samt analys av 
hur framtidens behov ser ut skulle underlätta för förvaltningarna i form av planering och 
samverkan.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström alla (S) och Gunnar Bergström 
(V), bifall till motionen i sin helhet och avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att Ing-Marie Elfströms (S) yrkande ställs mot 
hans eget yrkande. Beslutsgången godkänns av socialnämnden.

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandes, Torbjörn 
Einarssons (C), yrkande.

Beslutsunderlag
 §15 SN AU Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
 Förvaltningens utredning Strategi och handlingsplan om äldrevänligt Vallentuna
 Remiss

Expedieras till 
Akten, Kommunfullmäktige
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§ 15
Nytt ärende, Förslag om åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro 
inom socialförvaltningen (SN 2020.054)

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) väcker ärendet "Förslag om åtgärder för att minska kvinnors 
sjukfrånvaro inom socialförvaltningen", protokollsbilaga 1.
 
Socialnämnden överlämnar ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.
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§ 16
Ordförandeförslag, Samordning med hemtjänst med andra insatser (SN 
2020.043)

Beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att samordna insatser så som 
utlämning av matlådor, ledsagning, larm och andra relevanta insatser med hemtjänsten för att 
minska klimatutsläpp från bilkörning samt för att öka personalkontinuiteten, med återkoppling 
till socialnämnden februari 2021.

Ärendebeskrivning
Torbjörn Einarsson (C), väcker ett ärende på socialnämndens arbetsutskottssammanträde 
2020-02-11, "Samordning med hemtjänst med andra insatser".

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till sitt eget förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §18 SN AU Förslag (C) Samordning med hemtjänst med andra insatser
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§ 17
Förslag (V) om att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram ett förslag om 
ökad samverkan mellan region och kommunens socialförvaltning (SN 
2019.282)

Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå Gunnar Bergströms (V) förslag om att uppdra åt 
socialförvaltningen att återkomma med ett förslag om hur en stärkt ökad samverkan mellan 
region och kommunens socialförvaltning kan åstadkommas. 
 
Reservationer
Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
 
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström alla (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Gunnar Bergströms (V) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) väcker ett ärende på socialnämndens sammanträde 2019-12-10, 
"Förslag till socialnämnden Vallentuna". Socialnämnden beslutade att överlämna ärendet till 
socialnämndens arbetsutskott för beredning.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Gunnar Bergström (V) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström alla (S), 
avslag till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att Gunnar Bergströms (V) yrkande ställs mot 
hans eget yrkande. Beslutsgången godkänns av socialnämnden.

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer Gunnar Bergströms (V) yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt ordförande, Torbjörn Einarssons 
(C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §17 SN AU Förslag (V) om att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram ett förslag om ökad 

samverkan mellan region och kommunens socialförvaltning
 § 182 Nya ärenden
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 Protokollsbilaga, förslag till Socialnämnden Vallentuna

Expedieras till 
Akten
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§ 18
Plan för översyn av styrdokument (SN 2019.220)

Beslut
Socialnämnden antar plan för översyn av styrdokument under mandatperiod och 
upphäver Riktlinje Läkemedelshantering SN 2016.013 då den ingår i SN 2018.009.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för översyn av nämndens 
alla styrdokument. Alla nämndens styrdokument ska ses över någon gång under varje 
mandatperiod. Socialförvaltningen har sammanställt styrdokumenten med en plan för 
revideringar inom mandatperioden.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §13 SN AU Plan för översyn av styrdokument
 Plan för översyn av styrdokument
 Plan för översyn av styrdokument

Expedieras till 
Akten
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§ 19
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019 (SN 
2019.068)

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 åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019. 1 av dessa 3 beslut 
gäller barn och unga och resterande äldre.

LSS

Socialförvaltningen har två (2) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 §5 SN AU Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-04
 Rapport icke verkställda beslut IVO kvartal 4

Expedieras till 
Kommunfullmäktige, Revisorerna
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§ 20
Kontaktpolitikerbesök 2020 (SN 2020.016)

Beslut
Socialnämnden noterar informationen med tillägget att Ing-Marie Elfström (S) skrivs in som 
kontaktpolitiker för äldreomsorg i egen regi.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare informerar socialnämnden om kontaktpolitikerbesöken för 2020. I enlighet 
med tidigare överenskommelse har nämndsekreterare genom lottning slumpmässigt fördelat 
vilka politiker som besöker vilken verksamhet. I handlingarna bifogas en lista över 
verksamheter och kontaktpolitiker.

Beslutsunderlag
 §7 SN AU Kontaktpolitikerbesök 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
 Verksamhetslista kontaktpolitikerbesök 2020
 Riktlinje för kontaktpolitiker i socialnämnden
 Rutin kontaktpolitiker
 Underlag för kontaktpolitiker vid verksamhetsbesök

Expedieras till 
Akten
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§ 21
Information från kontaktpolitikerbesök (SN 2020.016)

Ärendebeskrivning
Inga kontaktpolitikerbesök finns att redovisa.
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§ 22
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut för perioden 
2019-12-04 till 2020-02-18.

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.
 
 
 
Anmälda beslut individärenden
Lista SoL delegationsbeslut 200218
Lista Färdtjänst delegationsbeslut 200218
Lista IFO delegationsbeslut 200218
Lista LSS delegationsbeslut 200218
Lista ÄO delegationsbeslut 200218
Lista Tobak delegationsbeslut januari 2020
 
 
 
Anmälda protokoll
Socialnämndens arbetsutskott: 2020-02-11.
Socialnämndens socialutskott: 2019-12-10.
Socialnämndens socialutskott: 2020-02-10.
Socialnämndens socialutskott: 2020-02-17.
 

Expedieras till 
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§ 23
Anmälningar för kännedom

Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser för perioden 2019-12-04 till 2020-02-
18.

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

Beslutsunderlag
 SN 2019.032-26  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari- oktober 2019
  Kommunstyrelsen, Rapport om risk för negativ avvikelse från socialnämndens 

driftsbudget
  Kommunstyrelsen, Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020
  Kommunstyrelsen, Uppdrag psykisk hälsa bland unga
 SN 2019.178-5  Kommunfullmäktige, § 179 Uppräkning av hemtjänstpeng LOV (KS 

2019.362)
 SN 2019.087-6  Kommunfullmäktige, § 188Svar på motion (V) om utbildning av 

hemtjänstpersonal
 SN 2017.191-6  Kommunfullmäktige, § 187 Svar på motion (S) om 

förvaltningsövergripande samverkan
  Kommunfullmäktige, Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
 SN 2019.121-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (SD) om språkkrav för anställning 

inom omsorg
 SN 2019.095-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (SD) om glappet
 SN 2019.088-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om äldrekollo
  Årsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2019-01-01 - 2019-12-31
  Kommunstyrelsen, Handlingar, uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 

och uppdrag 2020
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2019-12-01 - 2019--12-

31
  Samrådsmöte med kommunala funktionshinderrådet och Socialförvaltningen 2019-04-

12
  Samrådsmöte med kommunala funktionshinderrådet och socialförvaltningen 2019-10-

04
 SN 2019.094-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna 

kommun hemtjänst
  Kommunfullmäktige, Revidering av reglemente för internkontroll
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2020-01-01 - 2020-01-

31

Expedieras till 
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§ 24
Beslut om umgängesrestriktioner jml 14§ 2 st 1-2 LVU (SN 2020.045)

Ärendebeskrivning
Publiceras ej – Innehåller sekretessuppgifter.
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§ 25
Nedläggning av faderskapsutredning (SN 2020.047)

Ärendebeskrivning
Publiceras ej – Innehåller sekretessuppgifter.
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Förslag om åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom socialförvaltningen 

Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro fortsätter att vara hög, särskild i högre 

åldrar 

Förutom en generell strategi för att minska den allmänna sjukfrånvaron behövs en särskild 

inriktning på att identifiera och åtgärda det som gör att kvinnors sjukfrånvaro är högre än 

männens. 

Förslag: 

Att uppdra åt förvaltningen att 

Identifiera orsakerna till skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor inom förvaltningen 

Komma med förslag till åtgärder för att minska, och på sikt, undanröja denna skillnad. 

Vänsterpartiet 

Gunnar Bergström 

Protokollsbilaga 1
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