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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Socialförvaltningens medarbetarundersökning 2019 (SN 
2020.059)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Under senhösten 2019 genomfördes kommunens medarbetarundersökning. 
Sammanställningen visar sammantaget resultat för socialförvaltningens verksamheter i 
jämförelse med 2018 och kommunen som helhet (”totalt 2019”).

Handlingar
 Socialförvaltningens medarbetarundersökning 2019
 Socialförvaltningen medarbetarenkät 2019
 §22 SN AU Socialförvaltningens medarbetarundersökning 2019

5. Sammanställning avvikelser, synpunkter och klagomål 2019 
(SN 2020.027)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar sedan ett flertal år som en del i kvalitetsarbetet med att 
dokumentera och följa upp avvikelser som inträffar inom verksamheten. Hantering av 
synpunkter och klagomål är en integrerad del i detta. Sammanställningen är en del av den 
övergripande analys som årligen görs för att identifiera utvecklingsområden inom 
verksamheten.

Handlingar
 §28 SN AU Sammanställning avvikelser, synpunkter och klagomål 2019
 Sammanställning avvikelser, synpunkter och klagomål 2019.
 2020-03-06_Avvikelser, synpunkter och klagomal (Socialna
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6. Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-
2030 (SN 2020.028)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens 
övergripande lokalresursplan 2021-2030.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ska i likhet med resterande förvaltningar i kommunen årligen ta fram ett 
behovsunderlag till kommunens övergripande lokalresursplan där förvaltningen redogör för 
sina lokalresursbehov de kommande 10 åren. Det framtagna behovsunderlaget till 
lokalresursplanen 2021-2030 baseras på socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos 2020-
2029 som antogs av socialnämnden 2019-12-10 med vissa tillägg. Samtliga förvaltningars 
behovsunderlag som inkorporeras i kommunens övergripande lokalresursplan ska vara 
förankrade i förvaltningarnas respektive nämnder. Socialförvaltningens framtagna 
behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030 är förvaltningens och nämndens förslag till 
lokalresursplan 2021-2030, den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas tillsammans med 
kommunplanen av kommunfullmäktige.

Handlingar
 §27 SN AU Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030
 Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030_2020-02-21
 Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030

7. Remissvar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet (SN 
2019.236)

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget remissvar och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
I motion till kommunfullmäktige och daterad 2019-r0-14 yrkar Vänsterpartiet att Vallentuna 
kommun ska avveckla tillämpningen av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Som skäl 
till avvecklandet anförs bland annat forskning saknas för att LOV genom ökad mångfald av 
aktörer ger bättre kvalitet och att konkurrensutsättning ger lägre kostnader för kommunen.

Socialnämnden bedömer som svar på motion att det i nuläget inte finns några avgörande 
fördelar med en avveckling av LOV. Skälen till dessa är bland annat att möjligheten att själv 
välja utförare är uppskattad och studier påvisat att kostnadsnivån är lägre i de kommuner som 
infört LOV än de kommuner som inte infört detta.

Handlingar
 §30 SN AU Remissvar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Tjänsteskrivelse - svar på motion
 Remissvar motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Remiss, Motion (V) om att avveckla LOV-systemet



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (7)

8. Ansökan om serveringstillstånd, Carotte Catering AB (SN 
2020.014)

Förslag till beslut
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutar att bifalla Carotte Catering AB:s, 559172-
3258, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för catering av starköl, vin, sprit och 
andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap med serveringstid 11:00 – 01:00

Ärendebeskrivning
Carotte Catering AB, , ansöker om stadigvarande serveringstillstånd för catering 
till slutna sällskap. Sökt serveringstid är 11:00 – 01:00. Remissinstanserna redovisar inget 
anmärkningsvärt. Tillståndsgruppen har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan 
beviljas serveringstillstånd.

 
 Det finns ett kök i som möjliggör ett 

tillhandahållande av tillagad eller på annat sätt tillredd mat.
3(3)  Dnr: SRMH 11.02-2020-00008  
 
Stadigvarande serveringstillstånd för catering är förenat med en skyldighet att inför varje 
serveringstillfälle anmäla den lokal där serveringen ska ske till kommunen. Därutöver krävs 
också att lokalen ska godkännas av kommunen. Efter utredning är det därmed 
tillståndsgruppens samlade bedömning att bolaget kan beviljas stadigvarande 
serveringstillstånd för catering till slutna sällskap.

Handlingar
 §29 SN AU Ansökan om serveringstillstånd, Carotte Catering AB
 Ansökan om serveringstillstånd, Carotte Catering AB
 Tjänsteutlåtande, Ansökan om serveringstillstånd - Carotte Catering AB

9. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
på serveringsställe Vallentuna Golfrestaurang (SN 2020.062)

Förslag till beslut
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutar att:
- bifalla CCVGK AB:s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på serveringsställe 
Vallentuna Golfrestaurang med serveringstid inomhus mellan klockan 11.00-01.00 och 
utomhus mellan
klockan 11.00-23.00.

- villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 23.30.
Beslutet fattas enligt kap 8 § 2 alkohollagen (AL).
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Ärendebeskrivning
CCVGK i Vallentuna AB, , ansöker om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på
serveringsställe Vallentuna Golfrestaurang.

Sökta serveringstider är mellan klockan 11.00-01.00 inomhus och mellan klockan
11.00-23.00 utomhus.

Serveringsstället uppfyller kraven i 8 kap. 12 § AL med avseende på kök och
matutbud.

Polismyndigheten, Bygg- och miljötillsynsnämnden och Storstockholms brandförsvar
tillstyrker ansökan.

Tillståndsgruppen har efter utredning funnit att bolaget kan beviljas
serveringstillstånd i enlighet med ansökan.

Handlingar
 §21 SN AU Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 

serveringsställe Vallentuna Golfrestaurang
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-12, Ansökan om serveringstillstånd Vallentuna golfrestaurang
 Tjänsteutlåtande, Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 

serveringsställe Vallentuna Golfrestaurang

10. Månadsuppföljning januari – februari 2020 Socialnämnden 
(SN 2020.021)

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – februari 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en månadsuppföljningsrapport som innehåller 
budgetuppföljning samt en prognos för 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

Handlingar
 §25 SN AU Månadsuppföljning januari – februari 2020 Socialnämnden
 Tjänsteskrvielse månadsuppföljning januari – februari 2020 Socialnämnden
 Manadsuppfoljning januari-februari 2020 (Socialna

11. Beslut om umgängesrestriktioner jml 14§ 2 st 1-2 LVU (SN 
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2020.045)

12. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut för perioden till 
18 februari till den 23 mars 2020.

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 2020-02-19 - 2020-03-22
Lista Färdtjänst delegationsbeslut 2020-02-19 - 2020-03-22
Lista IFO delegationsbeslut 2020-02-19 - 2020-03-22
Lista LSS delegationsbeslut 2020-02-19 - 2020-03-22
Lista ÄO delegationsbeslut 2020-02-19 - 2020-03-22

Anmälda protokoll
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-17
Socialnämndens socialutskott 2020-02-25
Socialnämndens socialutskott 2020-03-05

Delegationsbeslut
 SN 2020.053-1    Delegationsbeslut enligt 2.3.1, avskrivning av skuld
 SN 2020.053-2    Delegationsbeslut enligt 2.3.1, Avskrivning av skuld
 SN 2020.061-1    Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Ordförandebeslut. Tillfälliga förändringar inom 

socialförvaltningens verksamhet
 SN 2019.203-8    Delegationsbeslut, ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta, 2020-02-14
 SN 2020.061-3    Tillfällig stängning av verksamheten vid Vallentuna korttidshem
 SN 2020.061-2    Beslut om tillfällig stängning av biståndsbedömd dagverksamhet för äldre

13. Anmälningar för kännedom
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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda handlingar för perioden den 18 februari till den 23 
mars 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar socialnämnden del av lista med handlingar som anmälts för kännedom.

Anmälda handlingar
     Kommunstyrelsen, Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande
     Kommunstyrelsen, Förslag till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen
 SN 2020.052-1    Anmälan av personuppgiftsincident 2020-02-26
     Statistikrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2020-02-01 - 2020-02-29




