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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§100 Val av justerare
§101 Fastställande av dagordning

§102 Förslag från (V) till ny utredning om möjlighet att erbjuda insatser utan 
biståndsbedömning

§103 Verksamheten informerar
§104 Månadsuppföljning januari – augusti 2020
§105 Halvårsrapport internkontroll 2020
§106 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
§107 Avgifter för Socialnämnden för 2021
§108 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
§109 Remissvar - Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
§110 Remissvar på motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen
§111 Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
§112 §87 SN AU Förändringar i äldrevården (SD)
§113 Revidering av Socialnämndens delegationsordning
§114 Rekvirerat stimulansbidrag för höjd habilitetsersättning
§115 Anmälningar för kännedom
§116 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100
Val av justerare

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

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs med följande tillägg:

 ärende "Förslag ny utredning om möjlighet att erbjuda insatser utan biståndsbedömning" 
väcks av  Gunnar Bergström (V) som läggs som ärende 3 på dagordningen. 

I övrigt i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102
Förslag från (V) till ny utredning om möjlighet att erbjuda insatser utan 
biståndsbedömning

Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) väcker ärendet "Förslag till ny utredning om möjlighet att erbjuda 
insatser utan biståndsbedömning".

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till 
socialnämndens arbetsutskott för beredning. 
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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 lägesuppdatering
 dagverksamhet öppnar i oktober och Träffpunkten håller stängt oktober månad ut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104
Månadsuppföljning januari – augusti 2020 (SN 2020.021)

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

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

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden beslutar att godkänna rapporten 
och överlämna  den till kommunstyrelsen.
 
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
 §79 SN AU Månadsuppföljning 2020
 Tjänsteskrivelse delårsrapport januari - augusti 2020 Socialnämnden
 Delarsrapport januari - augusti 2020 (Socialnämnden)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105
Halvårsrapport internkontroll 2020 (SN 2020.022)

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten Internkontroll Halvårsuppföljning.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar genomförda internkontroller under årets första halvår 2020.

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
 §80 SN AU Halvårsrapport internkontroll 2020
 Halvårsrapport internkontroll 2020
 2020-09-22_Internkontroll halvarsuppfoljning (Socialnamn
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106
Riktlinje om avgifter för Socialnämnden (SN 2020.189)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens förslag till ”Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för 
Socialnämnden, utifrån fastställd ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Monique Nilsfors (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 
 
 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors 
(S), på återremiss i enlighet med bilaga 1. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på Ing-Marie Elfström (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande om att bifalla 
arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
 
 

Beslutsunderlag
 §81 SN AU Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 Förslag till riktlinje om avgifter för Socialnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107
Avgifter för Socialnämnden för 2021 (SN 2020.029)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som Socialnämndens förslag till ”Avgifter för
Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Socialnämnden att justera avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkollagen med KPI för oktober månad.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Monique Nilsfors (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfström (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har uppmärksammat att Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på 
ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för äldreområdet 2019 och för 
övriga områden mellan 2001-2004.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialförvaltningen föreslår i ärende ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” att 
kommunfullmäktige ska delegera till Socialnämnden att fastställa avgiftsärendet årligen. 
Kommunfullmäktige behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som fastställs i 
detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”, som redogör för de 
avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt verksamhetsområde, avgifter som är specifika 
för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat ska tas ut av 
samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i detta avgiftsärende. Inte heller regleringen av 
hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott ansvarar för 
hyressättningen. Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan 
fattas årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

10 / 25

Comfact Signature Referensnummer: 9201SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors 
(S), på avslag på förslaget i sin helhet i enlighet med bilaga 1.  
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det  finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §83 SN AU Avgifter för Socialnämnden för 2021
 Avgifter för Socialnämnden 2021
 Underlag till nämnd avgifter 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN 2020.193)

Beslut
Socialnämnden beslutar att:

- Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten ”Ekonomiskt bistånd” från och med 2020-12-01 
ska vara vägledande för socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd med tillägg av vad 
som framgår av dokumentet: Socialnämndens riktlinjer och tillägg till Socialstyrelsens 
handbok för socialtjänsten ”Ekonomiskt bistånd” med diarienr: SN 2020.193.

- Socialnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd med diarienr: SN 
2019.221 upphör att gälla från och med 2020-12-01.

- Uppdra till ansvarig enhetschef på förvaltningen att innan varje årsskifte ta fram förslag på 
den inbördes fördelningen av riksnormens samtliga behovsposter där även livsmedel för alla 
dagar i veckan ingår och redovisa detta till socialnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd från 2019-11-12 med 
diarienr: SN 2019.221 ska enligt nämndbeslut samma datum revideras på nytt under 2020. 
Utifrån omvärldsbevakning och analys är förvaltningens förslag att Socialstyrelsens handbok 
för socialtjänsten ”Ekonomiskt bistånd” bör vara vägledande för socialnämndens arbete med 
ekonomiskt bistånd.

Handboken betonar arbetet med utredande och kartläggande samtal som en förutsättning för 
ett individuellt anpassat stöd. Utredande och kartläggande arbete ska dokumenteras och 
innehålla:

• hinder och resurser för egen försörjning
• rätten till bistånd och huruvida behoven kan tillgodoses på annat sätt
• hänsyn till barns bästa
• individuella behovsbedömningar
• skälighetsbedömningar som knyts till enskilda personers behov

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de 
kan klara sin försörjning på egen hand. Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad 
som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av 
ekonomiskt bistånd ska vara individuellt och ta hänsyn till barns behov och övriga 
omständigheter i det specifika fallet.

Delar av riktlinjerna från 2019 är avskrifter från Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”Ekonomiskt bistånd” och andra delar har redaktionella skillnader. I socialnämndens riktlinjer 
för handläggning av ekonomiskt bistånd från 2019 finns nivåer som fungerar som ett tak. 
Eventuella schabloner och riktlinjer får inte bli helt styrande utan den enskilde har rätt till 
individuella bedömningar där även barns behov synliggörs. I varje ärende ska även en 
bedömning göras om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Detta ställer krav på ett 
utredningsarbete av god kvalitet. Då Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten ”Ekonomiskt 
bistånd” uppdaterades senast 2013 ställer ett förändrat arbetssätt enligt förslaget höga krav på 
socialsekreterarnas och enhetens egen omvärldsbevakning. Det är av stor vikt att enheten 
håller sig uppdaterade om lagförändringar etc.

För att öka rättssäkerheten i ärenden och säkerställa att de individuella bedömningarna sker 
likvärdigt behöver enheten säkerställa att olika stöddokument och rutiner som behövs, och 
som snabbt kan anpassas till förändringar i rättstillämpningen och till de kommunala 
förhållandena, är uppdaterade samt att det upprättas nya sådana på de områden där det idag 
saknas men behov av sådana finns. Individuella bedömningar ska också lyftas och diskuteras 
vid enhetens ärendedragningar.

Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten ”Ekonomiskt bistånd” samt övriga handböcker, 
föreskrifter, allmänna råd och kunskapsstöd som finns tillgängliga för socialtjänsten, och som 
är aktuella för handläggningen inom ekonomiskt bistånd, bedöms tillsammans med lokala 
rutiner och stöddokument skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning inom enheten 
för ekonomiskt bistånd.

Ett kompletterande styrdokument, benämnt: Socialnämndens riktlinjer och tillägg till 
Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten ”Ekonomiskt bistånd”, har upprättats med syfte att 
fungera som komplement till handboken. Styrdokumentet innehåller några få utvalda delar 
där förvaltningen ser behov av att förtydliga lokala riktlinjer samt perspektiv som 
förvaltningen och socialnämnden vill understryka vikten av. Dessa redovisas nedan:

Riksnormen
Riksnormen för försörjningsstöd gäller alla kommuner i Sverige och beloppen i normen 
justeras av regeringen inför varje nytt kalenderår. Socialtjänstförordningen (2001:937) 
fastställer inga enskilda belopp för de kostnadsposter som finns i riksnormen, utan fastställer 
endast totalbeloppen för ”personliga kostnader” samt för ”gemensamma hushållskostnader” 
för olika hushållstyper och åldersgrupper. Regeringen bestämmer således inte hur beloppen 
ska fördelas mellan de olika behovsposterna i riksnormen (livsmedel, kläder och skor, hygien 
m.m.) utan kommunerna får själva bestämma den inbördes fördelningen. Fördelningen är 
exempelvis av vikt vid reducerad norm. Ansvarig enhetschef på förvaltningen behöver därför 
innan varje årsskifte ta fram förslag på den inbördes fördelningen av riksnormens samtliga 
behovsposter där även livsmedel för alla dagar i veckan ingår.

Boendekostnad
Vid förra årets revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd beslutades 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att bedömningen av högsta godtagbara boendekostnad i kommunen ska följa 
”Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad” 
som revideras årligen. Förslaget är att socialnämnden även fortsättningsvis ska följa dessa 
föreskrifter vid bedömning av vad som är skälig boendekostnad då kommunens allmännytta 
är för liten för att ge ett sakligt underlag för upprättande av egna lokala nivåer över vad som 
är skälig boendekostnad.

Hemutrustning
Förvaltningen anser att bistånd till hemutrustning som avser att täcka det som behövs för att 
ett hem ska fungera bör ligga i nivå med hemutrustningslån från CSN.

Perspektiv
I riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd från 2019 beskrivs vikten av att ha ett 
barnperspektiv, barnrättsperspektiv och jämställdhetsperspektiv i handläggningen av 
ekonomiskt bistånd. Förvaltningen anser att dessa perspektiv samt även barnets perspektiv ska 
finnas med i tilläggsdokumentet för att understryka socialnämndens avsikt att arbeta i enlighet 
med dessa perspektiv.

Förvaltningens bedömning utifrån ett ekonomiskt perspektiv är att föreslagen förändring i 
arbetssätt inte betyder att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd kommer att öka. 
Förändringarna kan däremot bidra till att öka rättssäkerheten och bidra till en effektiv 
handläggning då möjligheten till individuella bedömningar och enhetens fokus på individers 
möjlighet till självförsörjning kan förbättras med föreslaget arbetssätt.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar, med bifall från Jessica Johnson (L), 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
 §82 SN AU Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 Socialnämndens riktlinjer och tillägg till Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten 

Ekonomiskt bistånd
 Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd 2013-12-31
 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109
Remissvar - Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten 
(SN 2019.248)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens remissvar och överlämna det till 
kommunfullmäktige.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till Socialnämndens 
remissvar.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunnar Bergström (V) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det  finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §84 SN AU Remissvar - Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-31, Remissvar, motion (V) om arbetsmiljö och 

förutsättningar i hemtjänsten
 Remiss, motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar för hemtjänsten
 Remissvar till motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110
Remissvar på motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 
socialförvaltningen (SN 2019.249)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens remissvar och överlämna det till 
kommunfullmäktige.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens 
remissvar.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Vallentuna kommun anser att Vallentuna kommun bör sträva efter att 
ytterligare öka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt förbättra kvaliteten inom 
socialtjänsten. De anser att en dialog med berörda fackliga organisationer bör inledas, om hur 
erfarenheterna från Sundsvall och andra kommuner kan användas inom vår kommunala 
verksamhet.

Socialdemokraterna yrkar i motion till kommunfullmäktige:
- Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa
6 + 2 arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
- Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa
6 + 2 arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp 24 
månader.

Socialförvaltningen har en fortlöpande dialog med de fackliga företrädarna och våra 
huvudskyddsombud om förvaltningens arbetsmiljö och om hur den kan förbättras. 
Förvaltningen ställer sig positiva till att fortsätta dialogen med berörda fackliga organisationer 
om hur vi kan sträva efter att ytterligare öka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt 
förbättra kvaliteten inom socialtjänsten.

Av de kommuner i Sverige som har genomfört förkortad arbetstid skiljer sig resultatet åt. Det 
skulle kunna förklaras av kommunernas olika utgångsläge och syfte med försöket, samt att de 
har använt sig av olika lösningar vad gäller arbetstidsförkortning eller förändring av innehållet 
i arbetstiden. Om man ska överväga att införa förkortad arbetstid eller förändrad arbetstid, bör 
det analyseras vilken metod som skulle vara den mest ändamålsenliga för respektive 
verksamhet inom socialförvaltningen. Förutsättningarna för utföraravdelningen ser 
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exempelvis annorlunda ut än för myndighetsavdelningen och förutsättningarna inom 
respektive avdelning ser olika ut.
Den forskningen som finns på området har inte påvisat att arbetstidsförkortning leder till 
minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller effektivitet för verksamheten.

Förvaltningen anser inte att 6+2 arbetstid är den rätta metoden att införa eller ytterligare 
utreda just nu. Resultatet från medarbetarenkäten visar att arbetsmiljön upplevs vara god. 
Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i förhållande till 79 procent i 
kommunen totalt. Socialförvaltningen bedriver ett målinriktat arbete för att bibehålla och 
förbättra förvaltningens arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar just nu med att implementera 
styrmodellen ”Tillitsbaserad Styrning och ledning” inom socialförvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen arbetar också med att kartlägga och utveckla förvaltningens processer.

Förvaltningen anser att det vore olyckligt att införa eller ytterligare utreda förkortad eller 
förändrad arbetstid just nu. Resultatet av pågående arbetsmiljöinsatser behöver utvärderas och 
analyseras först.

Förvaltningens fullständiga förslag till remissvar finns i bilaga.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) , bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det  finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §85 SN AU Remissvar på motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 

socialförvaltningen
 Remissvar-Motion om att utreda 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen.
 Remiss, motion (S) om Utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-31, Remissvar, motion om att utreda 6+
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§ 111
Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd (SN 2020.159)

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslår att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfström (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 10 december 2019 att:
- bifalla MiaLii AB:s, 559205-9389 ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
serveringsställe Café Form med serveringstid mellan kl.12.00-24.00 inomhus.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om provsmaknings- och cateringtillstånd.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering för servering av 
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 12.00-22.00 på 
serveringsställe Traversen, Vallentuna Teater.

Det stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på serveringsställe Café Form, regleras genom hyresavtalet 
för att säkerställa att servering av alkohol endast sker vid evenemang som är noterade i 
Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik över 18 år. Det är av största vikt att 
restriktionerna för serveringstillståndet (reglerade i hyresavtalet) efterlevs och följs upp 
genom kulturförvaltningen för att säkerställa att kommunens riktlinjer för serveringstillstånd 
och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen följs.

Socialnämnden bedömer att en konsekvensanalys och utredning av besluten att bifalla 
ansökningar för serveringstillstånd vid Café Form och pausservering på serveringsställe 
Traversen, Vallentuna Teater inte är nödvändigt. Detta med anledning av att 
serveringstillstånd följs upp av alkoholhandläggare samt säkerställandet att restriktionerna i 
hyresavtalet följs upp av kulturförvaltningen. I restriktionerna samt i kulturförvaltningens 
samarbete med företaget framgår det att servering endast är tillåten vid evenemang som riktar 
sig till publik över 18 år och i Kulturhuset är servering endast tillåten när det inte samtidigt 
pågår evenemang som riktar sig till barn över 18 år.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) , bifall till motionen i 
enlighet med bilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det  finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §86 SN AU Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
 Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
 Remissvar (S) motion om alkoholtillstånd
 Remiss, motion om alkoholtillstånd
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§ 112
§87 SN AU Förändringar i äldrevården (SD) (SN 2020.184)

Beslut
Socialnämnden avslår ärendet i sin helhet.                                                            
Anteckning
Socialnämndens reglemente styr socialnämndens ansvar.  De yrkade att-satserna i det 
inlämnade ärendet rör områden som inte finns inom ansvaret för socialnämnden utan ansvaret 
för dessa är regionens.
Reservationer
Marie Dycefield-Scott (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
(SD) väckte den 15 september ärendet Förändringar i äldreomsorgen och socialnämnden 
beslutade att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Marie Dycefield-Scott (SD) yrkar bifall till ärendet i sin helhet. 

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
de båda yrkandena mot varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt 
Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §87 SN AU Förändringar i äldrevården (SD)
 § 86 Förändringar i äldreomsorgen
 Ärende (SD) - Vård av sjuka på vårdboenden
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§ 113
Revidering av Socialnämndens delegationsordning (SN 2020.164)

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen med tillägg i 
punkterna12.5 och 12.6 att disciplinpåföljd, uppsägning och avsked gällande avdelningschef 
ska hanteras av socialchef.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Monique Nilsfors båda (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog i september en omarbetad delegationsordning. Efter att 
delegationsordningen hade publicerats uppmärksammades det att det finns felaktigheter som 
försvårar handläggning av ärenden. Därmed beslutades att delegationsordningen behöver 
revideras så att felaktigheterna rättas.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden beslutar att anta den reviderade 
delegationsordningen med tillägg i punkterna 12.5 och 12.6 att disciplinpåföljd, uppsägning 
och avsked gällande avdelningschef ska hanteras av socialchef.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på Ing-Marie Elfström (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §88 SN AU Revidering av Socialnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-07, Revidering av Socialnämndens delegationsordning
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§ 114
Rekvirerat stimulansbidrag för höjd habilitetsersättning (SN 2020.051)

Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa habiliteringsersättningen för år 2020 till 10,50 kronor per 
timme.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde i april månad att godkänna socialförvaltningens 
ansökan till Socialstyrelsen gällande stimulansbidrag för höjd habiliteringsersättning. 
Socialförvaltningen har därefter rekvirerat totalt 1 048 057 kronor. Utifrån rekvirerat belopp, 
antalet kunder som har beslut om daglig verksamhet och omfattning av deras närvaro så är 
förvaltningens beräkningar att beloppet motsvarar en höjning av habiliteringsersättningen för 
år 2020 med ytterligare fyra kronor och femtio öre (4,50) kronor per timme utöver de sex (6) 
kronor som nu utbetalas.

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
 Rekvirerat stimulansbidrag i syfte att höja befintlig habiliteringsersättning
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§ 115
Anmälningar för kännedom

Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 15 oktober.

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

Beslutsunderlag
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2020-08-01 - 2020-

08-31
 SN 2020.024-5  Kommunfullmäktige, Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna 

kommun
  Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2019 års bokslut
  Kommunstyrelsens uppmaning gällande information om risk för negativ avvikelse från 

socialnämndens driftsbudget
 SN 2020.188-2  Återrapportering av Länsstyrelsens tillsyn enligt Lagen om Tobak och 

liknande produkter i Vallentuna kommun 2019 och 2020
 SN 2020.188-1  Tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 

Vallentuna kommun den 29 maj
 SN 2020.049-8  Protokoll SNAU 2020-10-13 signed
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§ 116
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
15 oktober. 

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 delegationsbeslut FN-SoL
  Lista delegationsbeslut IFO
  Lista delegationsbeslut LSS
  Lista delegationsbeslut ÄO
 Lista delegationsbeslut Färdtjänst

Beslutsunderlag
 SN 2020.091-5  Avtal, öppenvård. Gryning Vård AB
 SN 2020.091-6  Delegationsbeslut enligt 3.2.5, Beslut om direktupphandling upp till 29 

% av tröskelvärdet - Köp av individplatser - jourhem. Svenska familjehem AB
 AVT 2020.077-1  Överenskommelse gällande IT-stöd inom förvaltningsobjektet 

"Samverkan vid vårdövergångar" inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, Region Stockholm

 SN 2013.096-16  Tilläggsavtal, Treserva
 AVT 2020.079-1  Delegationsbeslut enligt 10.1.2, Beslut om direktupphandling upp till 

250 tkr
 SN 2020.164-6  Delegationsbeslut enligt 1.1.1, revidering av socialnämndens 

delegationsordning
 SN 2020.061-7  Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Förlängning av stängning inom 

socialförvaltningens verksamhet
 AVT 2020.079-2  Avtal om internetbaserad tjänst - uppföljning barn och unga. Samsoft 

Group AB
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 SN 2020.191-1  Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 
% av tröskelvärdet - Köp av individplatser. Casa omsorg

 SN 2018.226-2  Delegationsbeslut enligt 10.3.6, Uppsägning av öppenvårdens lokaler på 
Centrunpassagen 10
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Socialnämnden 2020 10 27 

Ärende 6 och 7. Nya riktlinjer för avgifter. S yrkar på avslag gällande besparingar.  
Socialdemokraterna har frågor med anledning av  de besparingar som Alliansen har för avsikt 
att genomföra vad gäller höjda avgifterna för våra medborgare. Besparingen är enligt tjänstemän 2,5 
miljoner kronor och avser bland annat matleveranser i hemtjänsten 305 kronor, ökade kostnade för 
borttappat trygghetslarm 1000 kronor, transport avliden 820 kronor, kostavgift korttidsboende höjs 
från 25 kronor till 95 kronor lovdagar, korttidsvistelse kostavgift höjs från 25 till 95 kronor, skyddat 
boende från 0 till 70 kronor per dygn, korttidshem omkostnad höjs från 0 till 150 kronor per dygn 
osv.  
Personalens arbetsmiljö: 
Det framkommer också att personalens arbetsmiljö ska förbättras genom de nya riktlinjerna. Svaret 
på den frågan på Socialnämndens arbetsutskott 201013 var att kunderna/ hemtjänsttagarna ska 
uppmuntras till att välja privata städfirmor med RUT-avdrag istället för hemtjänsten och det innebär 
att personalen ska slippa städning och kunna ägna mer tid på vård och omsorg?!  
Vi socialdemokrater frågar oss om detta är ett klokt beslut? Att våra äldre sköra ska ordna med 
privata städfirmor med RUT-avdrag?  
Innebär det här att socialnämnden kommer  att säga upp personal, personal som vi inte längre 
behöver till serviceuppgifter? ( städning) Blir det fler heltider om privata företag tar över 
städningen? Blir det billigare för de med hemtjänst  (och låga pensioner) att ta en privat städare med 
RUT-avdrag? 

Socialdemokraterna yrkar avslag på förslaget om besparingar. 
Socialdemokraterna önskar svar på om det har gjorts någon konsekvensanalys av förslaget?   
Ska det verkligen göras besparingar utan konsekvensanalys? Hur ska politiker kunna fatta ett 
beslut utan att veta vilka följder detta får? Vilken tidsplan är det på detta?  

Motion om alkoholtillstånd 
Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen gällande konsevensanalys av alkholtillståndet på 
kulturhuset och teatern (Traversen). Svaret från tjänstemännen är att det inte behös någon 
konsekvensanalys? Och sen anser alliansen att motionen är besvarad?  
Socialdemokraterna lämnar ett skarpt yttrande i den frågan.  

Alliansens förslag till beslut är att motionen är besvarad trots att det saknas just konsekvensanalyser 
som efterfrågas i att-satserna.  
Vad innebär det att vi serverar alkohol på de kommunala kulturscener som skattebetalarna bekostar . 
Att det inte görs någon konsekvensanalys av att det numera inte finns någon kulturscen  där det inte 
förekommer alkohol är intressant och visar på en nonchalans inför skattekollektivet.  
Förslag på analyser som kunde ha gjorts:  
Analys: att personer som är nyktra alkoholister inte kan gå ut på dessa evenemang, att föräldrar med 
barn inte kan besöka och lyssna/ titta på dessa evenemang som kommunen erbjuder med 
skattebetalarnas pengar, att ensamma unga under 18 år inte släpps in på dessa kulturevenemang som 
de är intresserade av, att personal inte ska jobba dessa kvällar ( enligt kommunens policicy gällande 
alkohol). Hur ska de då kunna kontrollera och efterfölja reglerna, ljustekniker och andra 
yrkesgrupper  kan inte arbeta.  Och unga i kulturskolan kan inte uppträda på dessa evenemang.  
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-Analysen som var extra viktig var: ökar Våld i nära relation av vi serverar alkohol på kommunala 
platser, ökar missbruket? Blir fler barn utsatta för otrevligheter när föräldrarna dricker/ alkoholen 
görs mer tillgänglig?  
-Analys av vad det innebär att det blir 18 års-gräns på flera evenemang i kommunen? Hur rimmar 
det med tillgänglighet och likabehandlingsprincipen?  
-Analys: hur blir det för barnen när vi serverar alkohol, har nämnden tagit belsut efter 
barnkonventionen som nu är lag?  
-Analys: I svaret står det att kulturförvaltningen ska övervaka att reglerna efterföljs i samråd med 
den som har tillståndet. Hur det ska gå till vet vi inte idag? Är det personal på plats? Personal ska  
ha en alkohol och drogfri arbetsplats enligt vår policicy. Överlåter vi till cafeägarna att kolla 
legitimation?  
-Analys: kommer det här kosta skattebetalarna något? Hur mycket belastas socialnämndens budget 
av att vi får mer VINR, missbruk och barn som far illa, att inte kulturen är tillgänglig för alla?  
-Analys: behöver kulturförvaltningens personal ta hänsyn till våra företagares möjligheter att 
överleva eller ska barnens behov av kultur gå före? Vilket ben ska cheferna stå på när de tar dessa 
beslut, näringslivets eller barnen? ( barnkonventionen) Båda är viktiga parametrar , men vad gäller i 
Vallentuna?  
 
 
Övriga frågor:  
 
1. Hur ser det ut med Svartmöglet på Sörgården?  
 
2. Hur fungerar våra trygghetslarm? Finns det idag någon osäkerhet kring att alla larm besvaras 
och att de fungerar? Detta med tanke på rapporteringen i nyheterna i veckan om en person som 
larmat flera gånger men inte fick hjälp och sedan avled.  
 
3. Hur fungerar ekonomiskt bistånd nu i pandemin?  
Beviljas sökande tillfälliga lån/stöd vid nybesök?  När till exempelvis A-kassan inte kommit igång 
och det dröjer som läget är idag? Att bidrag kan betalas ut men sen när ersättning kommer ska den 
gå tillbaka till socialtjänsten.  
Det bör vara fler som hamnar mellan stolarna kortvarigt, tills pengarna kommer, men som inte 
kvalar in för att få ekonomiskt bistånd. Att arbeta förebyggande så att personer som betalat skatt 
hela sitt liv kan få kortvarigt akut stöd ( lån) tills pengarna kommer. Många inom kultur, handels 
och hotellnäringen har råkat illa ut under pandemin. För att nämna några yrkesgrupper.  
Det ska väl alltid göras enskilda bedömningar och det finns rättsfall på att man vid nybesök inte 
alltid kan / ska kunna planera och spara då man tror att pengar ska komma från A-kassa eller 
försäkringskassa. Hur gör vi i Vallentuna?  Måste vi tvinga personer att överklaga beslutet och 
bestrida till förvaltningsrätten? Då blir ju personen utan pengar jättelänge!! 
 
 
För socialdemokraterna  
 
Ing-Marie Elfström 
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