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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Corona - läget och vidtagna åtgärder 

4. Remissvar på motion (V) om att utöka Norrtälje sjukhus 
upptagningsområde (SN 2020.034)

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att motionen om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde 
avslås.

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att de övriga sjukhus i regionen är överbelamrade med mycket långa 
väntetider på akutmottagningarna. Motionärerna anser det skulle det vara lämpligt att utöka 
Norrtälje sjukhus upptagningsområde för intag av patienter som kommer med ambulans för 
att säkra en långsiktigt hållbar sjukhusstruktur i en region med växande befolkningsunderlag. 
Motionärerna föreslår att Regionfullmäktige beslutar att inför nästa sjukhusavtal utreda om 
Vallentuna kommun skulle kunna vara en del av Norrtälje sjukhus upptagningsområde.

Regionen Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av SOS Alarm Sverige 
AB bedömer vårdbehov och transportbehov och väljer den eller de resurser som är bäst 
lämpade beroende på typ av sjukdoms- eller olycksfall. Patientens allmäntillstånd, medicinska 
tillstånd, tidigare sjukdomar, vård- och övervakningsbehov avgör vilken prioritering och vilka 
resurser som krävs.

Efter prioriterings- och dirigeringstjänst bedömning styrs ambulanserna till de vårdgivare i 
länet där patienten kan få bäst hjälp efter behov och tillgänglighet, t.ex. akutmottagningar, 
närakuter, och geriatriska avdelningar. Akutsjukvård är en komplex verksamhet, där till 
exempel avvägningar om närhet, kompetens och förhållandet till andra delar av sjukvården är 
viktiga aspekter.

Den geografiska placeringen av Danderyds sjukhus och variation av uppdrag bidrar till att 
patienter från de nordöstra förortskommunerna (Lidingö, Danderyd, Täby, Vaxholm, 
Österåker och Vallentuna) körs dit med mål att patienten får rätt kompetens på rätt plats.

Socialnämndens bedömning
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Socialnämnden föreslår att motionen om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde 
avslås. Detta med hänvisning till att Region Stockholm ansvarar för prioriteringen som 
baseras på patienternas medicinska behov och ligger till grund för prioriteringen och 
dirigeringen av ambulanser.

Handlingar
 §53 SN AU Remissvar på motion (V) om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde
 Tjänsteskrivelse, Remissvar på motion  i regionfullmäktige (V) om att utöka Norrtälje 

sjukhus upptagningsområde
 Remiss, Motion 2019:69 om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde

5. Fördelning av bidrag tillpensionärsföreningar 2020 (SN 
2020.074)

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till följande pensionärsföreningar 2020:
 
Förening Bidrag
PRO Vallentuna 31 552 kr
PRO Össeby 7 424 kr
SPF Seniorerna Vallentuna 61 504 kr
PRO Kårsta 3 840 kr
RPG Vallentuna 6 592 kr
 

Ärendebeskrivning
Ansökan om bidrag för år 2020 har inkommit.
 
I tabellen nedan redovisas de pensionärsföreningar som har ansökt om bidrag, antal
medlemmar samt bidragets storlek (64 kr/medlem).
 
Förening Antal medlemmar Bidragets storlek
PRO Vallentuna 493 31 552 kr
PRO Össeby 116 7 424 kr
SPF Seniorerna 
Vallentuna

961 61 504 kr

PRO Kårsta 60 3 840 kr
RPG Vallentuna 103 6 592 kr

Handlingar
 §55 SN AU Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2020
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 Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2020
 Ansökan om föreningsbidrag, Vallentuna RPG
 Ansökan om föreningsbidrag, Vallentuna RPG
 Ansökan om föreningsbidrag, PRO Kårsta
 Ansökan om föreningsbidrag, PRO Össeby
 Ansökan om föreningsbidrag, SPF Seniorerna Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, PRO Vallentuna

6. Fördelning av föreningsbidrag 2020 (SN 2020.060)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag för år 2020 enligt följande:

Anhörigföreningen i Vallentuna: 20 000 kr
BRIS region Mitt: 15 000 kr
Brottsofferjouren Södra Roslagen: 35 000 kr
FMN Storsthlm: 2 500 kr
IFS Vallentuna: 10 000 kr
Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna: 25 000 kr
RSMH - I samma båt: 7 500 kr
TOTALT: 115 ooo kr

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar så är föreningsbidrag avsett
för att främja och utveckla organiserad, ideell stöd- och anhörigverksamhet i
Vallentuna kommun. Bidrag beviljas till frivilliga föreningar och organisationer vars
verksamheter sammanfaller med socialnämndens ansvarsområde och som har
kommuninvånare i Vallentuna som medlemmar/brukare. De frivilliga
föreningarna/organisationerna ska vara ett komplement till socialnämndens egna
verksamheter.

Socialnämnden har i sin budget för 2020 avsatt 115 000 kr för föreningsbidrag till
intresseföreningar och organisationer som i sin verksamhet kompletterar
socialnämndens egna verksamheter.

Ansökningar för 2020 har inkommit från åtta stycken föreningar:
AMD - Anhöriga mot droger, Anhörigföreningen i Vallentuna, BRIS region Mitt,
Brottsofferjouren Södra Roslagen, FMN Storsthlm, IFS Vallentuna, Kvinno- och tjejjouren i 
Vallentuna samt från RSMH – I samma båt.

Ansökan från AMD- Anhöriga mot droger avslås. Anledningen till att avslå ansökan
från AMD - Anhöriga mot droger är att föreningen inte har lämnat in en komplett
ansökan trots att föreningen fått påminnelse samt information om socialnämndens
riktlinje för föreningsbidrag och tillhörande ansökningsblankett.

Handlingar
 §56 SN AU Fördelning av föreningsbidrag 2020
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av föreningsbidrag 2020
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 Ansökan om föreningsbidrag, Kvinno- och tjejjouren Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, RSMH ISB
 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren Roslagen
 Ansökan om föreningsbidrag, IFS Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, RSMH I samma båt
 Ansökan om föreningsbidrag, Bris
 Ansökan om föreningsbidrag, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN Storstockholm)
 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren Roslagen
 Ansökan om föreningsbidrag, AMD Anhöriga mot droger
 Ansökan om föreningsbidrag, Anhörigföreningen i Vallentuna

7. Redogörelse LSS (SN 2020.106)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet (V) väckte den 28 april ett ärende där de efterfrågade en noggrann redogörelse 
för lagstiftningen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, de 
bedömningsförändringar som gjorts och de nya riktlinjerna. Vidare efterfrågas en tydlig 
redogörelse för hur många ärenden som fått en tydligt annorlunda bedömning än tidigare samt 
en redogörelse för hur många beslut som har överklagats samt utfall i förvaltningsrätten. 
Riktlinjerna för handläggning av LSS är antagna 2016-03-22. Ingen förändring har heller skett 
i LSS-lagstiftningen. Sedan 2016 har det kommit ett antal prejudicerande domar som 
föranleder en annan bedömning. Myndighetsavdelningen har sedan våren 2019 arbetat med 
att öka rättssäkert handläggande utifrån förarbetet till lagstiftning och prejudicerande 
dombeslut. Utifrån det har en mer precis prövning tillämpats utifrån insatsmix och behov. 
Myndighetsavdelningen avsåg att lämna en redogörelse på juni månads nämnd. 
Myndighetsavdelningen lämnar en muntlig redogörelse över förändringar i bedömningar, 
redogörelse över beslut som har överklagats samt utfall i förvaltningsrätten.

Handlingar
 Redogörelse LSS

8. Storsthlms utvärdering länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar (SN 2020.081)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

- att uppdra åt förvaltningen att senast på december månads nämnd presentera en uppföljning
på statistik och kostnader relaterade till länsöverenskommelsen.
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att Storsthlm reviderar länsöverenskommelsen
snarast.
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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.

Handlingar
 §57 SN AU Storsthlms utvärdering länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar
 Storsthlms utvärdering Länsoverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar säbo
 STORSTHLM Bibehållet kostnadsansvar SäBo, Uppföljning

9. Socialförvaltningens medarbetarundersökning 2020 (SN 
2020.120)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Under våren 2020 genomfördes kommunens medarbetarundersökning. Sammanställningen 
visar sammantaget resultat för socialförvaltningens verksamheter i jämförelse med kommunen 
som helhet.

Handlingar
 §58 SN AU Socialförvaltningens medarbetarundersökning 2020
 Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningens medarbetarundersökning 2020
 Medarbetarundersökning 2020, socialförvaltningen

10. Förlängning av stängning inom socialförvaltningens 
verksamhet (SN 2020.061)

EXTRA UTSKICK KOMMER  - ärende ej färdigberett



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (7)

11. Anmälningar för kännedom

Ärendebeskrivning
Socialnämnden noterar det inte finns några anmälda skrivelser för perioden 18 maj till 10 
juni. 

12. Redovisning av delegationsbeslut

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 protokoll
 Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-09

Anmälda beslut individärenden
 Lista delegationsbeslut FN-SoL
 Lista delegationsbeslut IFO
 Lista delegationsbeslut LSS
 Lista delegationsbeslut ÄO
 Lista delegationsbeslut Färdtjänst

Delegationsbeslut
 SN 2018.130-3    Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.4.1 Yttrande för granskning av 

detaljplan för Ormsta Stensta
 SN 2020.116-2    Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.4.1 angående remiss om detaljplan 

för del av Sormenvägen
 SN 2020.117-2    Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.4.1, angående remiss för detaljplan 

gamla Polishuset
 SN 2020.053-3    Delegationsbeslut enligt 2.3.1, Avskrivning
 SN 2020.053-4    Delegationsbeslut enligt 2.3.1, Avskrivning
 SN 2020.053-5    Delegationsbeslut enligt 2.3.1, Avskrivning
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