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1. Björn inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Informerar om att denne 
kommer att avsluta sin anställning vid årsskiftet och att en ny samordnare av 
KFR-samråd kommer att tillsättas.  
 

2. Inga kvarstående punkter från förra protokollet.  
 

3. Dragning om avtals- och uppdragsuppföljning grupp- och 

servicebostad enligt LSS 

Björn informerar om senaste uppföljning av grupp- och servicebostäder.  

4. Familjerådgivning, LOV 
Björn berättar att socialnämnden i juni beslutet att införa valfrihet på 
Familjerådgivning och att det är nu är totalt fem utförare som är anslutna till 
valfrihetssystemet. Information om dessa finns att tillgå genom att söka på 
”familjerådgivning, Vallentuna” på Google.  
 

5. Övriga punkter 
 

Björn informerar:  

Budget 
Socialförvaltningen budgeterar för ett årsresultat på +12 miljoner kronor vilket är 
cirka 2 % av totala årsbudget. Kan komma att föranleda diverse satsningar.  

Projekt God och nära vård ska stärka hälsan på hemmaplan 
I år har Vallentuna kommun tagit del av stimulansmedel som 
stimulansmedel på närmare två miljoner kronor för aktiviteter och insatser som bidra
r till detta arbete. För att samordna aktiviteterna kring detta så har förvaltningen 
tillsatt en projektledare, Kaija Partanen som stöttar i arbetet under hösten år 2021. 

Ny anhörigkonsulent i Vallentuna kommun Den 10 november  
Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dem som vårdar el
ler stödjer en närstående 
med funktionsvariation, långvarig sjukdom eller som är äldre.  
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Samverkan kommunen och Kvinnojouren 
Kommunen har ingått ett samverkansavtal med Kvinnojouren och beslutet om mål 
kring att stötta utsatta kvinnor och barn. En samverkans grupp håller i nuläget på att 
ta fram aktiviteter kopplat till målen.  

Marianne om kunderundersökning LSS 
Resultat från detta publiceras preliminärt i december.  

Pilotprojekt ”Bara Vanlig” 
Information efter mötet:  
 
Projektet pågår om än lite långsammare än vad verksamheten önskar vilket beror på 
att förarbete kring underlag som ska in till Allmänna arvsfonden. Projektet går ut på 
att ta fram en hållbar metod för hur man kan implementera och använda sig av Bara 
vanlig i verksamheter, inte bara som en aktivitet som bygger på frivilliga volontärer. 
Under projekttiden ska även personalen få utbildning i Bara-vanlig-metoden. Bara 
Vanlig bygger på att få våra kunder/deltagare/boende att själv ha modet att förbereda 
och leda ett träningspass (bestämma rörelser, välja musik, planera upplägg). Men i 
verksamheterna, parallellt med att projektet pågår ska vi påbörja att ha 
träningsgrupper i enlighet med Bara vanligs ideologi och engagera våra deltagare i 
detta.  
 
Uppföljning tillgänglighet – läggs till bruttolistan 
 

6. Kommande möte 
Nästa möte planeras år 2022-03-18 kl.10-1130.  

 

Björn Claesson, strateg  

Socialförvaltningen 

 
Justerare  
Marianna Valladolid 
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