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Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 08:40-09:55

Beslutande 
närvarande

Torbjörn Einarsson (C) (ordförande), Anna Frisell (M) (vice ordförande), 
Ing-Marie Elfström (S)

Övriga närvarande David Gyllenstråle (Socialchef), Inger Jakobsson (Avdelningschef), Fanny 
Rosling (Stabschef), Ann-Sophie Holgersson (Myndighetschef), Malin 
Lindgren (Controller), Annica Brozin (Nämndsekreterare)

Paragrafer §§89-95

Justerande Ing-Marie Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Torbjörn Einarsson (C)

Justerande _______________________ 
Ing-Marie Elfström (S)
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ÄRENDELISTA
§89 Val av justerare
§90 Fastställande av dagordning
§91 Verksamheten informerar
§92 Månadsuppföljning januari- oktober 2020
§93 Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen
§94 Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten
§95 Remiss, motion (S) om statsbidrag
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§ 89
Val av justerare
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott utser Ing-Marie Elfström (S)  att justera protokollet jämte 
ordförande. 
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§ 90
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring:

 ärende  5 Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 dras ur dagordningen.
I övrigt i enlighet med utskick. 
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§ 91
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 budgetprocessen
 information om Coronaläget
 frågor från (S) se Bilaga 1 
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Vallentuna 2020 11 03 

Socialnämndens arbetsutskott 

 Frågor till SNAU 

• Coronapandemin. Hur ser hösten ut?  Vad är den största oron? Ger vi personal i största
utsträckning möjlighet att arbeta hemifrån?

• När får vi politiker och medborgare se riskanalysen från de besparingar som kommer att
göras inom socialförvaltningen i  Vallentuna kommun?

• Hur går det med Sörgården och svartmöglet?
- Hur stora är skadorna och vad kommer att göras?
-Är Sörgården lämplig som boendelokal överhuvudtaget?
-Finns det någon plan och kostnadskalkyl?
-Socialdemokraterna önskar se rapporten.

• Protokollen från socialnämnden, när görs de offentliga igen?
-Var har frågan fastnat?
-Kan vi politiker ges tillträde till protokollen tills  detta ordnats?

• Ska socialnämndnen vara möjliga som offentliga möten?

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 11 03 

Ing-Marie Elfström  

Bilaga 1 
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§ 92
Månadsuppföljning januari- oktober 2020 (SN 2020.021)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande med hänvisning till 
att handlingarna inte är färdiga. 

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 socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande med hänvisning till att handlingarna inte är färdiga. 
Beslutsgång

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-29, Månadsuppföljning januari- oktober 2020

6 / 9

Comfact Signature Referensnummer: 9223SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93
Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen (SN 2020.054)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram fördjupad statistik gällande 
sjukfrånvaro. De två bifogade handlingar innehåller önskad information där det ena 
dokumentet är ett utdrag från Tertial 2 rapporten medan den andra är fördjupad statistik från 
kommunens HR-system.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Återrapportering fördjupad statistik avseende sjukfrånvaro
 §49 SN Uppdrag (V), åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 

socialförvaltningen
 Hälsotal data från SF Tertial 2, 2020
 Hälsotal data från HR-system 2020
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§ 94
Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten (SN 2020.158)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta remissvaret och 
föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens träffpunktsverksamhet övergår till fritidsnämndens regi. Vid flytt av 
verksamhet till fritidsnämnden kommer socialförvaltningen att säkerställa ett gott samarbete, 
dialog och informationsöverföring gällande såväl verksamheten som personal.

Socialförvaltningen har inte Träffpunkten öppen enbart med volontärer, det finns alltid minst 
en person på plats, oftast två. Verksamheten är inte beroende av volontärer förnatt bedriva 
verksamhet. Volontärerna är ett viktigt tillskott men eftersom det är frivilligt så kan dessa 
ibland utebli på grund av att de får förhinder. Om det fattas personal kan verksamheten ordna 
med ersättare. Tidigare kunde föreningar ha egna möten i lokalen både dagtid och kvällstid, 
men just nu tillåter verksamheten inte det på grund av Coronarestriktioner.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen enligt bilaga 2. 
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 Remissvar,
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
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           Bilaga 2 
 
 
 
 

  
 
 
 
Vallentuna 2020 11 03 
  
Socialnämndens arbetsutskott  
 
Ärende 7 gällande bemanning av Träffpunkter. 
 
Socialdemokraterna yrkar bifall vänsterpartiets motion om att bemanna Träffpunkter med fast 
personal i tillräcklig mängd. Att volontärer ska ses som en möjlighet till extra guldkantad 
versksamhet samt vara ett sätt att aktivera volontärer då volontärskap är ett förebyggande arbete i 
sig för folkhälsan.  
 
  
 
För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 11 03 
 
Ing-Marie Elfström  
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§ 95
Remiss, motion (S) om statsbidrag (SN 2020.160)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande med hänvisning till 
att handlingarna inte är färdiga.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande med hänvisning till att handlingarna inte är färdiga. 
Beslutsgång

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

9 / 9

Comfact Signature Referensnummer: 9223SE



Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn TORBJÖRN EINARSSON

Organisation Vallentuna SN AU

Datum & Tid 2020-11-03 13:39:54 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _06c60b92b0bb24b1266977deac1c52dc37

Namn ING-MARIE ELFSTRÖM

Organisation Vallentuna SN AU

Datum & Tid 2020-11-03 13:51:23 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0736a15e33dcd2795232086a135d812832

Signatursida 1 av 1

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 9223SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE&b=g8m3
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE&b=g8m3

	a0d37953-f5c5-41f6-a469-ed82a0b7b15a.docx
	e5fb80c0-e3bd-4cf5-8265-fe234a23c385.docx
	ÄRENDELISTA

	c2c58fa3-d038-4478-b471-f050b85ad481.docx
	Beslut

	71276b06-ecaf-4b61-8be9-3e7786f0f843.docx
	Beslut

	09e8582d-b800-44a7-a3e2-dd5ba0ca7afd.docx
	Ärendebeskrivning

	20906570-3fa3-4e88-b7d3-cf5616d34604.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	4d42cebc-115b-4b3e-a50e-9040736b0da6.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	d068e64b-7b0b-4745-8fd9-3e98f0c3f33e.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	104c10aa-8bf7-41ff-ab3e-af0b09fc7b06.docx
	Beslut
	Yrkanden
	Beslutsgång



		2020-11-03T13:51:30+0100
	Comfact Aktiebolag




