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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Tertialrapport januari-april 2020 (SN 2020.024)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en tertial 1 rapport som innehåller budgetuppföljning samt 
en prognos för 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

Handlingar
 §43 SN AU Tertialrapport januari-april 2020
 Tjänsteskrivelse tertial 1 Socialnämnden 2020
 Tertialrapport januari-april 2020 (Socialnamnden)

5. Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019 (SN 2019.117)

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten för socialförvaltningens uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2019.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet
(LIMÅ) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen.
Vallentuna kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl
organisatoriskt, socialt och fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar
kontinuerligt med att undersöka, genomföra och åtgärda risker och brister i
arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med inkludering ska
kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs
och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.
Denna rapport redovisar socialförvaltningens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ
och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och skyddsombud.

Handlingar
 §44 SN AU Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019
 Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019
 Checklista för årlig uppföljning mall
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 Sammanfattande kommentarer av förvaltningens årliga uppföljning av SAM & LIMÅ för 
år 2019

6. Utvärdering av länsöverenskommelse om bibehållet 
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan 
kommunerna i Stockholms län (SN 2020.081)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 2018-11-06 § 146 (SN 2018.134) att anta 
länsöverenskommelsen för att underlätta flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i 
länet genom att utflyttningskommunen behåller det långsiktiga ansvaret.

Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om plats i annan 
kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit personen önskar flytta 
utreder ansökan och fattar beslut. Denna överenskommelse innebär ett alternativ till ansökan 
enligt 2a kap. 8 § SoL.

När en person ansöker om plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, fattar 
utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så länge den enskilde behöver insatsen 
och begär inte att ansvar överflyttas till inflyttningskommunen enligt 2a kap 10 § SoL.

Förvaltningen har utvärderat sin medverkan i länsöverenskommelsen.

Handlingar
 §45 SN AU Utvärdering av länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid 

flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
 Utvärdering av överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar
 Rapport Utvärdering av länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar särskilt 

boende 3.docx

7. Översyn riktlinjer för föreningsbidrag (SN 2019.199)

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av socialnämnden har socialförvaltningen gjort en översyn av riktlinjer för 
föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde SN 2015.043. Förvaltningen skulle 
särskilt beakta möjligheterna att ge föreningarna besked om stöd så tidigt som möjligt under 
föreningarnas verksamhetsår. Översynen har resulterat i att några revideringar har gjorts. Den 
reviderade riktlinjen ersätter den tidigare riktlinjen med diarienr: SN 2015.043.
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Revideringen har inneburit att följande förändringar har gjorts:

- Under rubrik 2.2 sista punkten:

Meningen ”Har sitt säte i Vallentuna kommun och vars medlemmar till större delen är 
mantalsskrivna i Vallentuna kommun”
har ändrats till:
”Har medlemmar som är mantalsskrivna i Vallentuna kommun.”

Detta då det som är relevant är att föreningen är öppen för Vallentunas kommuninvånare och 
har en effekt för Vallentunas kommuninvånare vad gäller förebyggande socialt arbete eller 
stöd till särskilt utsatta grupper.

- Under rubrik 4.1 sista punkten:

I meningen: ”Bedömning av effekt för kommuninvånare vad gäller förebyggande socialt 
arbete eller stöd till särskilt utsatta grupper.”
har ordet: ”Vallentunas” lagts till framför ordet ”kommuninvånare”.

Detta för att förtydliga att föreningens arbete bör ha effekt för Vallentunas kommuninvånare 
för att bidrag ska utgå från Vallentuna kommun.

- Under rubrik 4.2:

I meningen efter punkten har ordet ”Medlemsantal”
ändrats till:
”Antal medlemmar i föreningen som är kommuninvånare i Vallentuna.”

För de ideella föreningarna finns en årlig pott som fördelas till föreningarna efter att en 
bedömning gjorts utifrån den prioriteringsgrund som finns i riktlinjen. Bedömning av effekt 
för kommuninvånarna och antal medlemmar/brukare från Vallentuna är två av de fem 
prioriteringsgrunder som listas. Till skillnad från de ideella föreningarna får 
pensionärsföreningar ett fast bidragsbelopp (som årligen följer förändringen av 
prisbasbeloppet) per medlem i föreningen oavsett vilken kommun medlemmarna är invånare 
i. För att behandla de ideella föreningarna och pensionärsföreningarna så likvärdigt som 
möjligt bör även bidraget till pensionärsföreningar som utdelas från Vallentuna kommun 
baseras på antal medlemmar i pensionärsföreningen som är kommuninvånare i Vallentuna och 
inte på hur många medlemmar föreningen har totalt sett.

- Under rubrik 4.2 sista stycket:

I meningen: ”Bidraget per registrerad kommunmedlem i pensionärsföreningarna följer 
förändringen av prisbasbeloppet på så sätt att bidraget höjs med 50 % av den årliga 
prisbasbeloppshöjningen de år som prisbasbeloppet ökar.”
har ordet ”procentuella” lagts till framför ordet ”prisbasbeloppshöjningen”.

Detta är en redaktionell rättelse då ordet ”procentuella” av misstag fallit bort i tidigare 
riktlinjeversion.
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- Under rubrik 5

Sista ansökningsdag har ändrats från 15/4 till 31/3. Detta för att kunna tidigarelägga 
handläggningsprocessen.

Förändringen föreslås börja gälla från och med 2021.

- Under rubrik 7

Månad för nämndbeslut om bidragsfördelning har ändrats från att normalt fattas under juni 
månad till att istället fattas under maj månad. Detta för att bidragen ska kunna hinna betalas ut 
innan sommaren.

Även datum för utbetalning av bidrag har ändrats från att det senast görs den 31 augusti till att 
istället betalas ut senast den 3o juni.

Förändringarna föreslås börja gälla från och med 2021.

Att tidigarelägga handläggningsprocessen ytterligare är inte möjligt med nuvarande 
ansökningsprocess. Detta då de flesta föreningar har sina årsstämmor under mars månad och 
det är vid dessa möten som de underlag som ska bifogas ansökan presenteras och godkänns av 
föreningarna. Kravet på att samtliga ansökningshandlingar ska ha lämnats in innan 
bedömning och utbetalning av bidrag görs bör kvarstå då det skapar incitament hos 
föreningarna att inkomma med efterfrågade handlingar i tid. Detta ger även Staben möjlighet 
att med tillräckliga underlag, vid ett tillfälle om året, bedöma hur fördelningen av bidragen 
ska göras. Kravet förhindrar också att det skapas merjobb för Staben i form av administration 
av påminnelser och löpande bedömnings- och handläggningsarbete.

- Rubrik 10

Rubrik och innehåll har tagits bort då bidraget delas ut utifrån de underlag som lämnas vid 
ansökningstillfället. Förvaltningen bör kunna utgå från att föreningarna använder bidraget 
utifrån föreningens och dess medlemmars behov och intresse. Det skulle också skapa ett 
merjobb för Staben att genomföra en sådan typ av uppföljning av alla föreningar som ansökt 
och beviljats bidrag det föregående året.

- För riktlinjen tillhörande ansökningsblankett har uppdaterats med rad för föreningens e-
postadress. Det har även förtydligats att ansökan ska skickas till socialförvaltningens 
avdelning för staben.

Handlingar
 §46 SN AU Översyn riktlinjer för föreningsbidrag
 Tjänsteskrivelse - Översyn riktlinjer för föreningsbidrag
 Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde
 Ansökningsblankett föreningsbidrag

8. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020 
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(SN 2020.025)

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 två (2) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020. Ett beslut gäller 
vuxen och ett gäller äldre.

LSS

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

Handlingar
 §47 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020
 Icke verkställd beslut SoL och LSS kvartal 1 2020
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 1

9. Förbereda för ökat psykosocialt stöd i Vallentuna efter 
coronan (SN 2020.107)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 28 april väckte (S) ett ärende angående att förbereda för ökat psykosocialt stöd i 
Vallentuna efter coronan. Utföraravdelningen har sammanställt i bifogad bilaga vad som 
redan görs. Det kommande behovet täcks av de insatser som redan finns eller håller på att 
utarbetas.
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Handlingar
 §49 SN AU Förbereda för ökat psykosocialt stöd i Vallentuna efter coronan
 Tjänsteskrivelse
 Till nämnden Corona
 (S) Förbereda för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan
 §57 Förberedning för ökat psykosolcialt stöd i Vallentuna efter coronan

10. Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut för perioden 17 
april till 18 maj. 

Delegationsbeslut
 SN 2020.091-2    Direktupphandling - Vård och omsorg. Barn- och ungdoms enheten. Gryning 

Vård AB

11. Anmälningar för kännedom

Ärendebeskrivning
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser för perioden 17 april till 18 maj. 

Anmälda handlingar
     Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2020-03-01 - 2020-03-31
     Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Roslagen
 SN 2019.116-3    Beslut från IVO angående tillsyn av ej verkställt beslut, 17629/2019
 SN 2019.125-4    Beslut efter tillsyn av socialnämnden, 8.5-8367/2019
 SN 2019.184-20    Beslut från kammarrätten angående serveringstillstånd, 2727-20
 SN 2019.184-19    Dom angående överklagat beslut om serveringstillstånd Vallentuna 

Sportcentrum AB, Mål 25361-19
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