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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Covid-19 lägesrapport
 Personalförändringar 

4. Återrapport statistik länsöverenskommelse (SN 2020.081)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
- uppdra åt Socialförvaltningen att omedelbart säga upp länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar vid flytt mellan särskilt boende

- socialförvaltningen efter att överenskommelsen är uppsagd till socialnämnden 
återrapporterar inflyttningsstatistik till särskilt boende för äldre från andra kommuner varje 
halvår.

Ärendebeskrivning
Årets statistik visar på att det är och troligen fortsätter att vara i stort sett en balans mellan in- 
och utflyttade som normalläge, men att kunderna i stor utsträckning tenderar att välja den 
skattemässigt mest fördelaktiga kommunen som folkbokföringsort. Vallentuna kommun 
betalar då för kunder i andra kommuner utan att få skatteunderlag för dessa. Kostnaderna för 
platser i andra kommuner är också generellt dyrare än Vallentuna kommuns egna platser 
vilket gör att även om balans uppstår mellan in- och utflyttade så blir det dyrare för 
kommunen att betala för kunder i andra kommuner än att ha dem i den egna kommunen. 
Kostnadsneutralitet har hävdats i samband med länsöverenskommelsen, men visar sig alltså 
fungera bara mellan kommuner som har liknande dygnspriser.
Det är också troligt att det överskott av platser som enligt prognos kommer finnas i 
kommunen framöver kommer att LOV:as bort av de privata utförarna. Därmed kommer dessa 
platser inte att påverka kommunens ekonomi negativt. I samtal med stockholmskommuner 
framkommer även att det just nu finns ganska många tomplatser i stockholmsregionen. Det 
troliga är därmed att det inte i närtid kommer att komma särskilt mycket inflyttande 
säbokunder till Vallentuna kommun (av andra skäl än t.ex. att komma närmare anhöriga).
Slutsatsen är att det finns anledning att gå ur länsöverenskommelsen så snart som möjligt. 
Därefter bör nämnden uppdra åt förvaltningen att följa inflytt till säbo för äldre noga för att, 
om kostnaderna skjuter iväg, omedelbart meddela nämnden om att länsöverenskommelsen bör 
övervägas igen.
Länsöverenskommelsen uppsägningstid: 6 mån
Återinträde tar 6 mån.

Handlingar
 §104 SN AU Återrapport statistik länsöverenskommelse
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 Tjänsteskrivelse 2020-11-07, Återrapport statistik länsöverenskommelsen

5. Avtals- och uppdragsuppföljning (SN 2020.011)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har 2019-2020, i enlighet med kommunallagen, 
följt upp och granskat kommunens utförare inom särskilt boende för äldre. Granskade utförare 
är Bräcke diakoni (Stångberga), Attendo (Vårdbo), Vallentuna kommuns utförare (Korallen, 
Magnolian, dagverksamheten Östanbo, Väsbygården) samt driftentreprenaden Augustendal 
som drivs av Norlandia.
Verksamheterna har genomlysts genom webenkät, platsbesök, granskning av rutiner och 
processer samt analys av social dokumentation. De brister som setts har återkopplats till 
utförarna där verksamhetscheferna fått återrapportera åtgärder som avhjälper bristerna. Det är 
dessa som nu rapporteras till Socialnämnden i detta ärende.
Bristerna har delats in i två kategorier:
-åtgärd som ska utföras och återkopplas (ska-åtgärder)
-förbättringsförslag (bör-åtgärder)
I rapporten finns en sammanställning över bristerna samt åtgärder som återkopplats. Inga 
utförare har underlåtit att återkoppla åtgärder.
Några av de större områdena där brister funnits är generellt sådana som handlar om:
-         Genomförandeplaner
-         Avvikelser
-         Lex Sarah

Handlingar
 §105 SN AU Avtals- och uppdragsuppföljning, särskilt boende för äldreoende för äldre
 Tjänsteskrivelse 2020-11-09, Uppföljning av brister och åtgärder efter avtalsuppföljning 

särskilt boende för äldre
 Avtals- uppdragsuppfoljning sarskilt boende åtgärder

6. Lokalförsörjningsprognos 2021-2030 (SN 2020.208)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens rekommendationer till åtgärder för att 
tillgodose förvaltningens lokalförsörjningsbehov under tidsperioden 2021-2030.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ska årligen presentera en lokalförsörjningsprognos till socialnämnden där 
förvaltningen redogör för sina behov de kommande 10 åren sett till lokalförsörjning samt 
överlämna förvaltningens rekommendationer för hur dessa behov bör tillgodoses.

Handlingar
 §106 SN AU Lokalförsörjningsprognos 2021-2030
 Tjänsteskrivelse_2020-10-30_Lokalförsörjningsprognos 2021-2030
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 Lokalförsörjningsprognos Socialförvaltningen 2021-2030

7. Beställning av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom 
hyresvärdupphandling på fastighet Nyby 1:22 (SN 2020.209)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om att lägga en beställning till Teknik- och fastighetsförvaltningen av 
lokal för serviceboende LSS 9§9 genom hyresvärdsupphandling för fastigheten Nyby 1:22 för 
att möjliggöra för socialförvaltningen att hyra in 13 st lägenheter med ändamålet att etablera 
ett serviceboende LSS 9§9 i kommunal regi.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ser ett behov av ett serviceboende enligt LSS 9§9 i kommunal regi 
etableras på fastigheten Nyby 1:22. Fastigheten har tidigare varit föremål för markanvisning 
med syftet att etablera ett gruppboende LSS eller annan LSS-verksamhet (KS 2018.335). 
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 22 september 2020 att upphäva tidigare 
fattat beslut om markanvisning (§ 62) utifrån att socialförvaltningen inte ser ett behov för 
ytterligare en gruppbostad LSS 9§9 utan istället förordar att ett serviceboende LSS 9§9 
etableras på fastigheten.

Socialförvaltningens ser en problematik med en markanvisning då detta medför att 
kommunen inte kommer ha rådighet över serviceboendeplatserna. Den privata vårdaktörer 
som driver boendet kan välja att gå med i kommunens kommande ramavtalsupphandling eller 
välja stå utanför och istället hyra ut platserna till andra kommuner.

Socialförvaltningen har tillsammans med Mark- och exploateringsenheten (SBF) och 
Upphandlingsenheten (KLK) sett över olika alternativ och kommit fram till att en 
hyresvärdsupphandling är att föredra för att säkerställa att serviceboendeplatserna går till 
kommunen. Vid en hyresvärdsupphandling handlar kommunen upp en fastighetsägare som får 
bebygga fastigheten enligt kommunens krav.

Handlingar
 §107 SN AU Beställning av lokal för serviceboende LSS 9§9 genom hyresvärdupphandling 

på fastighet Nyby 1:22
 Tjänsteskrivelse_2020-10-29_Hyresvärdsupphandling Nyby 1:22
 Beställning hyresvärdsupphandling av Nyby 1_22

8. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020 
(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
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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 fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2020. Samtliga inom 
området äldreomsorg.

LSS

Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställt beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2020.

Handlingar
 §100 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
 Tjänsteskrivelse, Icke verkställda beslut kvartal 3
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 3

9. Redovisning utfall kundundersökning ”vad tycker de äldre 
2020” (SN 2020.204)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Presentationen beskriver utfallet av den nationella kundundersökningen ”vad tycker de äldre” 
för 2020. 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

Handlingar
 §108 SN AU Redovisning utfall kundundersökning ”vad tycker de äldre 2020”
 Redovisning resultat kundundersökningen "vad tycker de äldre 2020"
 Kundundersökning, äldreomsorg 2020

10. Uppdrag medicinlager (SN 2019.255)
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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott uppdrog den 26 november 2019 åt socialförvaltningen att 
utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser med att hålla ett krislager med medicin.

Socialförvaltningen bedömer att det inte finns behov av en lokal krislager med läkemedel då 
det finns ett upprättat nationellt läkemedelsförråd som är tänkt att säkra tillgången av 
läkemedel.
Enligt Hälso-och sjukvårdslagen får landstinget på begäran av en kommun erbjuda de som bor 
i särskilda boende för äldre läkemedel ur läkemedelsförråd. Det rör sig om två typer av förråd, 
fullständiga läkemedelsförråd och akutläkemedelsförråd. Vallentuna kommun har enbart 
akutläkemedelsförråd på samtliga särskilda boende för äldre. Med det har vi möjlighet att ta 
hem det ordinerade läkemedel till patienten samt dem läkemedel som finns på förvalda listan. 
Det finns således begränsningar i vad vi kan beställa hem till våra egna förråd.
Regionen har ett geografiskt ansvar för hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och 
upphandling av all läkemedel.
Med anledning av Covid-19 pandemin har regionerna och SKR gemensamt byggt upp ett 
nationellt läkemedelsförråd med flera viktiga läkemedel. Det säkrar en kontinuerlig 
försörjning av läkemedel till vården vid eventuella bristsituationer eller störningar i 
leveranskedjan. Regionerna och SKR har ett uppdrag att vid behov fördela läkemedel utifrån 
tillgång och behov i respektive region samt avsätta personella resurser för att bemanna de 
funktioner som behövs för att få modellen att fungera.
Modellen omfattar även hantering av lagring och transporter av läkemedel från det Nationellt 
läkemedelsförrådet om det normala flödet av läkemedel till regionerna inte kan upprätthållas.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/halso--och-
sjukvardens-beredskap-och-formaga_H6B177

https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/lakemedel/lakemedelsfo
rsorjning/bestalla-till-lakemedelsforrad-pa-sarskilda-boenden-sabo/

https://skr.se/4.39c635491750744d2d2bb046.html?utm_source=notifiering&utm_medium=e
mail&utm_campaign=nyacoronaviruset

Handlingar
 §109 SN AU Uppdrag medicinlager
 Uppdrag medicinlager
 §142 SN AU Uppdrag, medicinlager

11. Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden (SN 2020.033)



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (16)

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2021-2023 och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2021-2023.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-25, Verksamhetsplan 2021-2023
 §110 SN AU Verksamhetsplan 2021-2023 Socialnämnden
 Verksamhetsplan 2021-2023, Socialnämnden

12. Revidering av riktlinjer handläggning och insatser gällande 
barn och familj (SN 2020.212)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för handläggning och insatser inom barn och 
familj att börja gälla den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Inom Myndighetsavdelningen arbetar idag cirka 70 medarbetare inom 3 olika enheter. 
Enheterna är organiserade utifrån grupper med gruppchefer och ansvarsområden. 
Myndighetsavdelningen arbetar utifrån ett antal lagar så som Förvaltningslagen (FL), 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Vi har även speciallagstiftningar att ta hänsyn till. Det gäller bland annat Lag om vård av 
vuxna missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om särskilda bestämmer om vård av unga 
(LVU). De olika speciallagstiftningarna träder i kraft när insatser enligt SoL inte längre är 
tillämpbara och bedömning görs att det krävs ytterligare insatser. LVU är tillämpbart från det 
att ett barn föds till det att den unga vuxna fyller 21 år med begränsningen att man inte kan 
ansöka om vård enligt LVU efter 20 årsdagen däremot kan vården fortlöpa. Insatser enligt 
LVM är tillämpbara efter 18 årsdagen dock bör behovet prövas först enligt LVU.

Inom myndighetavdelningen har ett arbete pågått sedan våren 2020 för att se över vilka 
enheter som hanterar vilken lagstiftning samt målgrupp. Syftet var att en klient ska få träffa 
färre handläggare inom avdelningen när olika behov uppstår samt att inte klienten ska mindre 
märka av enhetsgränser justeras organisationen. För att detta ska vara genomförbart behöver 
det ske vissa revideringar i befintliga riktlinjer. Den främsta revideringen är att riktlinjerna 
inte längre är specifika för en enhet utan för en målgrupp. Det ökar möjligheten att se till 
individens behov och flexibiliteten i organisationen blir större.

I riktlinjerna har även vissa lagparagrafer uppdaterats. Det gäller främst paragrafer rörande 
Förvaltningslagen som hanterar just handläggningsprocessen. Insatser så som 
inackorderingsboende är även borttaget då den ej längre används och inte heller finns i 
nuvarande delegationsordning. Förtydliganden har även gjorts kring barn med fysiska 
funktionsvariationer och deras behov av insats.

Handlingar
 §101 SN AU Revidering av riktlinjer handläggning och insatser gällande barn och familj
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 Tjänsteskrivelse, Riktlinjer handläggning och insatser gällande barn och familj
 Riktlinjer for handlaggning och insatser inom barn och familj med revideringar

13. Revidering av riktlinjer gällande handläggning och insatser 
för vuxna med psykisk funktionsnedsättning (SOL) (SN 
2020.213)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för handläggning och insatser inom 
handläggning och insatser gällande vuxna med psykisk funktionsnedsättning (SOL) att gälla 
från och med den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Inom Myndighetsavdelningen arbetar idag cirka 70 medarbetare inom 3 olika enheter. 
Enheterna är organiserade utifrån grupper med gruppchefer och ansvarsområden. 
Myndighetsavdelningen arbetar utifrån ett antal lagar så som Förvaltningslagen (FL), 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Vi har även speciallagstiftningar att ta hänsyn till. Det gäller bland annat Lag om vård av 
vuxna missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om särskilda bestämmer om vård av unga 
(LVU). De olika speciallagstiftningarna träder i kraft när insatser enligt SoL inte längre är 
tillämpbara och bedömning görs att det krävs ytterligare insatser. LVU är tillämpbart från det 
att ett barn föds till det att den unga vuxna fyller 21 år med begränsningen att man inte kan 
ansöka om vård enligt LVU efter 20 årsdagen däremot kan vården fortlöpa. Insatser enligt 
LVM är tillämpbara efter 18 årsdagen dock bör behovet prövas först enligt LVU.

Inom myndighetavdelningen har ett arbete pågått sedan våren 2020 för att se över vilka 
enheter som hanterar vilken lagstiftning samt målgrupp. Syftet var att en klient ska få träffa 
färre handläggare inom avdelningen när olika behov uppstår samt att inte klienten ska mindre 
märka av enhetsgränser justeras organisationen. För att detta ska vara genomförbart behöver 
det ske vissa revideringar i befintliga riktlinjer. Den främsta revideringen är att riktlinjerna 
inte längre är specifika för en enhet utan för en målgrupp. Det ökar möjligheten att se till 
individens behov och flexibiliteten i organisationen blir större.

I riktlinjerna har även vissa lagparagrafer uppdaterats. Det gäller främst paragrafer rörande 
Förvaltningslagen som hanterar just handläggningsprocessen. Revideringar har även gjorts 
inom barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv. Då träffpunkten inte är 
en biståndsbedömd insats har även den tagits bort från riktlinjen.

Handlingar
 §102 SN AU Revidering av riktlinjer gällande handläggning och insatser för vuxna med 

psykisk funktionsnedsättning (SOL)
 Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för handläggning och insatser gällande vuxna med psykisk 

funktionsnedsättning (SOL)
 Riktlinjer för socialpsykiatri med revideringar

14. Förslag från (V) till ny utredning om möjlighet att erbjuda 
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insatser utan biståndsbedömning (SN 2020.214)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avslå förslaget.

 

Handlingar
 §112 SN AU Förslag från (V) till ny utredning om möjlighet att erbjuda insatser utan 

biståndsbedömning
 Socialförvaltningens svar
 Förslag från (V) till ny utredning om möjlighet att erbjuda insatser utan (2/2)
 Socialnämnden, Förslag från (V) till ny utredning om möjlighet att erbjuda insatser utan 

biståndsbedömning

15. Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021 (SN 
2020.226)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för 2021.

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 det krävs att behörig nämnd 
(socialnämnden) godkänner ansökan.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
- Ansökningsblankett 2021, Vallentuna kommun

Handlingar
 §98 SN AU Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
 Ansökan personligt ombud 2021, Vallentuna kommun

16. Verksamhetsberättelse personligt ombud 2020 (SN 
2020.227)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2020 som 
skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
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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 2021 har länsstyrelsen begärt en redovisning av
hur verksamheten har bedrivits det gångna året.

Handlingar
 §99 SN AU Verksamhetsberättelse personligt ombud 2020
 Verksamhetsberättelse personlig ombud 2020
 Redovisning personligt ombud 2020, Vallentuna kommun

17. Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 
2020.061)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:

- Vallentuna kommun tillämpar besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden, 
fråntaget lägenheter som utgör privatbostad, från och med den 21 december 2020 till och med 
den 28 februari 2021. Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om man 
bedömer att särskilt behov föreligger.

- stänga ner socialförvaltningens biståndsbedömda dagverksamhet för äldre, vid Östanbo från 
och med den 21 december 2020 till den 28 februari 2021.

Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället minskar.

Ärendebeskrivning
Beslutet har föregåtts av en värdering av olika parametrar av en arbetsgrupp inom 
socialförvaltningens stab. Exempel på avväganden som värderats är:
• Bedömning av smittspridningsexponering inom verksamheten.
• Inverkan på potentiella riskgrupper.
• Indirekt påverkan för samhällets möjlighet att minimera smittspridning.
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-08, Förändringar inom socialnämndens verksamhet

18. Redovisning av delegationsbeslut
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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
8 december.

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

Delegationsbeslut
 SN 2020.224-4    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande särskilt boende för personer med 

funktionsnedsättning, Nytida Rånäs
 SN 2020.224-5    Individavtal gällande korttidsvistelse enligt LSS, Utvecklingspedagogik Sverige 

AB
 SN 2020.224-6    Individavtal gällande stödboende för personer med funktionsnedsättning enligt 

SoL. Patia AB
 SN 2020.224-7    Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS. Misa AB
 SN 2020.224-8    Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS. Nytida Resursteamet AB
 SN 2020.224-9    Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2020.224-10    Individavtal gällande särskilt boende för personer med funktionsnedsättning 

enligt SoL. Älvstorps Vårdhem AB
 SN 2020.224-11    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet LSS. 

Sågens dagliga verksamhet, Österåkers kommun
 SN 2020.224-12    Delegationsbeslut enligt 10.121, Individavtal gällande korttidstillsyn enligt LSS. 

Helleborus
 SN 2020.224-13    Avtal avseende kostnadsfördelning vid placering på hem för vård och boende 

(HVB). Praktikertjänst Psykiatri Vallentuna
 SN 2020.224-15    Avtal avseende kostnadsfördelning vid placering på Hem för vård och boende 

(HVB), Aleris Psykiatri Vallentuna
 SN 2020.224-16    Avtal avseende kostnadsfördelning vid placering på Hem för vård och boende 

(HVB), Praktikertjänst Psykiatri Vallentuna
 SN 2020.224-17    Individavtal gällande hem för vård eller boende (HVB) för personer med 

funktionsnedsättning, OCD-centret Uppsala
 SN 2020.224-18    Individavtal gällande korttidstillsyn enligt LSS, Frösunda Omsorg AB
 SN 2020.149-3    Beslut om vidaredelegering, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
 SN 2020.224-19    Avtal avseende kostnadsfördelning vid placering på hem för vård och boende 

(HVB). Praktikertjänst Psykiatri Vallentuna
 SN 2020.224-21    Individavtal gällande korttidstillsyn enligt LSS. Utvecklingspedagogik Sverige 

AB
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 SN 2020.224-22    Avropsavtal - individuellt avtal gällande bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. Attendo

 SN 2020.224-23    Individavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 
GreveGruppen Omvårdnad AB

 SN 2020.224-24    Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS. GreveGruppen Omvårdnad 
AB

 SN 2020.224-25    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande särskilt boende för personer 
med funktionsnedsättning. Nytida Rånäs

 SN 2020.224-26    Individavtal gällande särskilt boende för personer med funktionsnedsättning 
enligt SoL. Nytida Rånäs

 SN 2020.224-27    Individavtal gällande korttidsvistelse enligt LSS. Villa Smedby barn- och 
ungdomsverksamhet

 SN 2020.224-28    Individavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Nytida 
Solhaga Sverige AB

 SN 2020.224-29    Avtal gällande hem för vård eller boende med funktionsnedsättning. Nytida AB
 SN 2020.224-30    Individavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 

Humana LSS Sverige AB
 SN 2020.224-31    Individavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Nytida 

Solhaga Sverige AB
 SN 2020.224-32    Delegationsbeslut enligt 10.21, Individavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2020.224-33    Individavtal gällande korttidsvistelse enligt LSS. Utvecklingspedagogik Sverige 

AB
 SN 2020.224-34    Individavtal gällande boendestöd enligt SoL. Sjöviks folkhögskola
 SN 2020.224-35    Individavtal gällande korttidstillsyn enligt LSS. Utvecklingspedagogik Sverige 

AB
 SN 2020.224-36    Individavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Nytida 

Solhaga Sverige AB
 SN 2020.224-37    Avtal avseende kostnadsfördelning vid placering på hem för vård och boende 

(HVB).
 SN 2020.224-38    Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS. Nytida Enigma AB
 SN 2020.224-39    Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS. Nytida Enigma AB
 SN 2020.224-40    Avropsavtal - individuellt avtal gällande bostad med särskild service för vuxna 

enligt LSS.Patia AB
 SN 2020.224-41    Avtal gällande hem för vård eller boende för personer med 

funktionsnedsättning. Nytida Hopplunda AB
 SN 2020.224-42    Avtal gällande särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Vårdhemmet Lisenhill AB
 SN 2020.224-43    Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS. Misa AB
 SN 2020.224-44    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller boende 

(HVB) för personer med funktionsnedsättning. Finjagården AB
 SN 2020.224-45    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande särskilt boende för personer 

med funktionsnedsättning. Nytida Rånäs
 SN 2020.091-12    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande i konsulentstödda 

familjehem, Casa Omsorg AB
 SN 2020.091-13    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande konsulentstödda 

familjehem, Casa Omsorg AB
 SN 2020.091-14    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande konsulentstödda 

familjehem, Casa Omsorg AB
 SN 2020.061-9    Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Beslut om tillfällig stängning av biståndsbedömd 

dagligverksamhet för äldre
 AVT 2020.035-4    Avtal om handledning i psykosocialt arbete
 SN 2020.224-46    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS. Nytida AB
 SN 2020.224-48    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller boende för 

personer med funktionsnedsättning. Ringsjöhemmet
 SN 2020.224-47    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
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 SN 2020.070-14    Delegationsbeslut enligt 10.1.18, Hävande av avtal med AB Solskens omsorg
 SN 2020.224-50    Avropsavtal - individuellt avtal gällande bostad med särskild service för vuxna 

enligt LSS. Attendo Samsa AB
 SN 2020.091-15    Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 % av 

tröskelvärdet - Köp av individplatser.
 SN 2020.091-16    Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 % av 

tröskelvärdet - Köp av individplatser.
 SN 2020.224-51    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2020.224-52    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2020.224-54    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande särskilt boende för 

personer med funktionsnedsättning. Nytida Rånäs
 SN 2020.224-55    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om köp av Omnia daglig verksamhet
 SN 2020.117-4    Delegationsbeslut enligt 4.22, Yttrande - detaljplan för gamla polishuset
 SN 2020.061-12    Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Ordförandebeslut, Förlängning av stängning inom 

socialförvaltningens verksamhet
 SN 2020.245-2    Delegationsbeslut enligt 1.1.1 Ordförandebeslut, Yttrande över Remiss från 

Folkhälsomyndigheten -Besöksförbud
 AVT 2020.036-4    Avtal om handledning i psykosocialt arbete, Levira
 AVT 2020.094-1    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Madab Vård & Omsorg AB
 AVT 2020.094-2    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Starkfamn Individ och Familj AB
 AVT 2020.094-3    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Svea Boende AB
 AVT 2020.094-4    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Patia Familjeverket AB
 AVT 2020.094-5    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Adora Care AB
 AVT 2020.094-6    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Adora Care AB
 AVT 2020.094-7    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Patia Familjeverket AB
 AVT 2020.094-8    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Patia Familjeverket AB
 AVT 2020.094-9    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Madab Vård & Omsorg AB
 AVT 2020.094-10    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Starkfamn Individ och Familj AB
 AVT 2020.094-11    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Starkfamn Individ och Familj AB
 AVT 2020.094-12    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Starkfamn Individ och Familj AB
 AVT 2020.094-13    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 

Starkfamn Individ och Familj AB
 AVT 2020.094-14    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 

Adora Care AB
 AVT 2020.094-15    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 

Adora Care AB
 AVT 2020.094-16    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 

Madab Vård & Omsorg AB
 AVT 2020.094-17    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 

Rekon, människan i centrum AB
 AVT 2020.094-18    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 

Leonum Konsult AB
 AVT 2020.094-19    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB
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 AVT 2020.094-20    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Stockholms Stadsmission

 AVT 2020.094-21    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Stockholms stadsmission

 AVT 2020.094-22    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Victoria Behandlingscenter AB

 AVT 2020.094-23    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
LIKA Pedagogisk Utveckling

 AVT 2020.094-24    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. Pär 
Sonesson & Company AB

 AVT 2020.094-25    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. Pär 
Sonesson & Company AB

 AVT 2020.094-26    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Parcer AB

 AVT 2020.094-27    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Individ och familjer FM AB

 AVT 2020.094-28    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. Sisa 
vid Sida AB

 AVT 2020.094-29    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Omsorgshuset i Stockholm AB

 AVT 2020.094-30    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Domiga AB

 AVT 2020.094-31    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Deltagruppen AB

 AVT 2020.094-32    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Deltagruppen AB

 AVT 2020.094-33    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Deltagruppen AB

 AVT 2020.094-34    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. BoF 
Barn och familjejouren AB

 AVT 2020.094-35    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Madab Vår d& Omsorg AB

 AVT 2020.094-36    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Domiga AB

 AVT 2020.094-37    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Svenska Familjehem AB

 AVT 2020.094-38    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingshem. 
Deltagruppen AB

 AVT 2020.094-39    Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 
Adora Care AB

 AVT 2020.094-40    Ramavtal, konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 
Adora Care AB

 AVT 2020.094-41    Ramavtal, konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 
Adora Care AB

 AVT 2020.094-42    Ramavtal, konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 
Adora Care AB

 SN 2020.013-17    Protokoll SN SU 2020-11-17 signed

19. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 8 december.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda skrivelser. 
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Anmälda handlingar
 SN 2020.182-3    Beslut från IVO, ärendet avslutas. Dnr 3.5.1-41459/2020
     TeFau, Ändrade öppettider i Tunagaraget med omedelbar verkan till och med 31 januari 2021
     Kommunfullmäktige, Kommunplan 2021-2023
 SN 2020.032-1    Kommunfullmäktige, Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
     Kommunfullmäktige, Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
     Kommunfullmäktige, Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
     Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2020-10-01 - 2020-10-31
     Kommunstyrelsen, Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
 SN 2020.021-19    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober Vallentuna kommun
     Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i 

hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020
 SN 2020.049-10    Protokoll 2020-12-01 signed

20. Revidering av delegationsordning (SN 2020.164)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Det har upptäckts en brist i delegationsordningen gällande delen upphandling och avtal. En 
rubrik Ramavtal har ändrats till Ramavtal/Avtal/Kontrakt för att socialnämndens arbetsutskott 
ska kunna fatta beslut i avtals och upphandlingsärenden.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-11, Revidering av delegationsordning
 Revidering Delegationsordning

21. Start av stödboende Runristaren (SN 2020.255)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att starta ett stödboende på 
Runristarvägen 57.

Ärendebeskrivning
Runristaren är en villa i ett bostadsområde i Bällsta i Vallentuna där förvaltningen tidigare har 
bedrivit boende för ensamkommande flyktingbarn. Denna verksamhet avvecklades juni 2020. 
I och med att behovet ökar inom målgruppen missbruk och psykiatri ser förvaltningen en 
möjlighet att starta upp stödboendet Runristaren inom egen regi för denna målgrupp. 
Verksamheten kan startas upp i januari 2021 och kommer stegvis att trappas upp till 8 platser. 
Målgruppen för stödboendet är vuxna med beroendeproblematik- LVM förebyggande 
verksamhet, komplexa psykiatriska behov/samsjuklighet, LSS omfattande behov utifrån 
samordningsbehov inom missbruk/psykiatri enligt SoL beslut och VINR-ärenden, t ex kunna 
flytta på förövaren.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-15, Stödboende Runristaren
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