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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23
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Christina Birger (M), Pierre Blanc (L), Monique Nilsfors (S) §§8-21, Anna-
Maria Boström (S), Lars Stenling (SD)

Övriga närvarande David Gyllentråle (Socialchef), Ann-Sophie Holgersson (Myndighetschef), 
Inger Jakobsson (Avdelningschef), Petri Peltonen (förvaltningschef 
Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen) §§1-6, Annica Brozin 
(Nämndsekreterare)

Paragrafer §§1-21

Justerande Ing-Marie Elfström (S)

Plats och tid för 
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Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Torbjörn Einarsson (C)

Justerande ______________________
_ Ing-Marie Elfström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Förslag från (V) Vaccinationspolicy
§4 Förslag från (V) Jour
§5 Förslag från (V) och (S) Ekonomi
§6 Uppdrag: Utreda och kartlägga samverkan med kulturförvaltningen
§7 Verksamheten informerar
§8 Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden
§9 Helårsrapport internkontroll 2020
§10 Förslag internkontroll 2021
§11 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020
§12 Revidering av informationshanteringsplan
§13 Remissvar motion (S) om anställningsvillkor
§14 Förslag från (S) möten ska vara offentliga och allmänheten ska bjudas
§15 Förslag från (V) och (S)
§16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen 2010:1622
§17 Riktlinjer för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten
§18 Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
§19 Kontaktpolitikerbesök 2021
§20 Redovisning av delegationsbeslut
§21 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande tillägg
Gunnar Bergström (V) väcker följande ärenden

 Vaccinationspolicy
 Jour
 Gemensamt förslag från (S) och (V) ekonomi 

I övrigt i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Förslag från (V) Vaccinationspolicy
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Förslag från (V) Jour
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.

6 / 28

Comfact Signature Referensnummer: 11790SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Förslag från (V) och (S) Ekonomi
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6
Uppdrag: Utreda och kartlägga samverkan med kulturförvaltningen (SN 
2017.202)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 21 november 2017 väcktes ett ärende på socialnämndens arbetsutskott om att utreda och 
kartlägga samverkan mellan de två förvaltningarna och möjliga förbättringsområden. 
Socialnämnden har bjudit in kulturchefen till februari månads sammanträde för att ge en 
sammanställning över hur det ser ut i dagsläget och hur samarbetet kan se ut framöver.

Beslutsunderlag
 §156 Samarbete kulturnämnd socialnämnd
 Uppdrag: Utreda och kartlägga samverkan med kulturförvaltningen
 §4 SN AU Uppdrag: Utreda och kartlägga samverkan med kulturförvaltningen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Covid-19 vaccination
 Runristaren
 Personalförändringar
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden (SN 2021.019)
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2020 med korrigering utifrån beslut på 
kommunfullmäktige 2021-02-22.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse som innehåller verksamhets- och 
budgetuppföljning 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med korrigering 
utifrån beslut på kommunfullmäktige 2021-02-22.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §5 SN AU Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-25, Verksamhetsberättelse 2020
 Verksamhetsberattelse 2020 (Socialnamnden) SN
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Helårsrapport internkontroll 2020 (SN 2020.022)
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten Internkontroll Helårsuppföljning 2021-01-19.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar utfall av genomförda internkontroller under 2020.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §6 SN AU Helårsrapport internkontroll 2020
 Tjänsteskrivelse helårsrapport internkontroll 2020
 2021-02-01 Internkontroll  Helarsuppfoljning 2020 SF
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Förslag internkontroll 2021 (SN 2021.016)
Beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra internkontroll under 2021 inom de områden som finns 
angivna i bifogat dokument förslag internkontroll 2021.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställer årligen vilka områden som skall granskas vid årets internkontroll. 
Inom socialförvaltningen har som förarbete utarbetats en förteckning över tänkbara processer 
och rutiner som skulle kunna omfattas av internkontrollen. Dessa har sedan riskvärderats 
varefter ett antal valts ut som förslag på aktiviteter som skall vara kontrollmoment i 2021 års 
internkontroll.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse förslag internkontroll 2021
 §7 SN AU Förslag internkontroll 2021
 Forslag internkontroll 2021 (Socialnamnden) 2021-02-11
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020 (SN 2020.025)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna 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
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 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 
1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende och 1 icke verkställt beslut gällande barn och 
ungdom i form av kontaktfamilj.

LSS
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 4 (biträde av 
kontaktperson), 6 (korttidsvistelse utanför det egna hemmet) och 7 (korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) 
LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

13 / 28

Comfact Signature Referensnummer: 11790SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §8 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020
 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 4
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Revidering av informationshanteringsplan (SN 2020.207)
Beslut
Socialnämnden antar förslaget till revidering av informationshanteringsplan för 
socialnämndens verksamhetsområde. Revideringen gäller process 3.1.1, försörjningsstöd, 
samt process 3.10.1, hantera synpunkter.

Ärendebeskrivning
Varje myndighet ska enligt kommunens arkivreglemente upprätta en 
informationshanteringsplan, tidigare benämnd dokumenthanteringsplan, som sammanställer 
myndighetens allmänna handlingar med uppgifter om hur dessa ska hanteras utifrån ett 
bevarande- och gallringsperspektiv. Informationshanteringsplanen ska ses över regelbundet 
och revideras vid behov. Föreslagna ändringar är markerade i gult.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §9 SN AU Revidering av informationshanteringsplan
 Tjänsteskrivelse, revidering av informationshanteringsplan 2020-11-26
 Informationshanteringsplan stöd och omsorg
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Remissvar motion (S) om anställningsvillkor (SN 2020.219)
Beslut
Socialnämnden antar remissvaret och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå att-sats 2,3 och 4, samt anse att-sats 5 och 6 som besvarade.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Ing-Marie Elfström (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Den 12 oktober 2020 lämnade socialdemokraterna in en motion om anställningsvillkor till 
kommunfullmäktige.

Socialnämnden besvarar i detta remissvar att-sats 2-6 men inte 1 och 7 som ligger utanför 
nämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i medarbetarenkäten. Det är ett högt 
resultat jämfört med kommunen och riket som helhet. Socialförvaltningen bedriver ett 
målinriktat arbete för att bibehålla och förbättra förvaltningens arbetsmiljö. 
Socialförvaltningen jobbar dessutom aktivt med kompetensutveckling av personalen genom 
en rad olika satsningar som syftar till att öka och stärka kompetensen hos olika 
yrkeskategorier. Detta förväntas leda till en kvalitetshöjning i verksamheten men också att 
bidra till en bättre arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

De fem att-satserna kommenteras här var för sig.

Att-sats 2 Att sätta in administrativ stöd till cheferna.
Svar: De kan inte både styra verksamheterna med personalansvar och lägga scheman, göra 
fakturor m.m. Ge cheferna rimliga arbetsvillkor:
Medarbetarenkäten visar att socialförvaltningen inte har ett särskilt behov av att chefer ska få 
extra administrativt stöd. Socialförvaltningen fokuserar istället på att verksamhetsutveckla 
samt digitalisera processer för att frigöra nödvändig tid från chefer.

Att -sats 3 Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som kan gå in 
när det fattas personal. En pool för olika områden som exempelvis LSS, hemtjänst och 
äldreboenden.
Svar: Socialförvaltningen ser i nuläget inget behov av att införa traditionella 
bemanningspooler inom respektive verksamhetsområde. Kostnaden för bemanningspoolen 
skulle kunna överstiga nyttovärdet. Arbetet med heltidsresan förväntas ge en positiv effekt på 
verksamhetens förmåga att ha personal i beredskap.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Att-sats 4 Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar sjukskrivningar, 
kvalitetsbrister och sämre kundservice.
Svar: Socialnämndens nyckeltal gällande sjukskrivningar har en positiv utveckling (med 
undantag för 2020 Covid-19 pandemin). Personalomsättningen är den lägsta sedan många år 
tillbaka. Socialförvaltningen ser inte att kvalitén eller servicen kommer öka i och med 
överanställning. Däremot arbetar förvaltningen med kompetensutveckling och generell 
verksamhetsutveckling för att förbättra kvalitén.

Att-sats 5 Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska. Utbilda och anställa personal till 
vården.
Svar: Socialförvaltningen arbetar med nyttja äldreomsorgslyftet med hänsyn till de krav som 
medföljer stimulansmedlet.

Att-sats 6 Att heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som har 
otrygga anställningar.
Svar: Pilotprojektet heltidsresan har genomförts på SÄBO under 2020-02-01-2021-02-28 
vilket har resulterat i att ett stort antal medarbetare fått höjda tjänstgöringsgrader till 85 %. 
Utvärderingen har visat att vi behöver göra ytterligare justeringar för att på bästa sätt möta 
våra kunders och medarbetares behov under de förutsättningar som finns samt med god 
ekonomisk hushållning. Nu fortsätter projektet för att i nästa fas planera för hur vi kan höja 
sysselsättningsgraden till 100 % för dem som så önskar. Vallentuna bedöms vara långt 
framskriden i heltidsresan jämfört med länet i helhet.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S) samt Gunnar Bergström 
(V), bifall till motionen i enlighet med bilaga 1.
Beslutsgång
Ordförande 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
 §10 SN AU Remissvar motion (S) om anställningsvillkor
 Remissvar, 2021-02-02
 Remiss av motion om anställningsvillkor
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Vallentuna  2021 02 23

Socialnämndens arbetsutskott , gällande ärende; Socialdemokraternas motion om förbättra 

anställningsvillkoren i Vallentuna.  

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen.  
Socialdemokraterna får ofta signaler om att arbetsmiljön blir lidande i Vallentuna socialtjänst på grund av de 
otaliga och årliga besparingskrav som Alliansen driver igenom år efter år. Det bekräftas nu senast i dagarna 

när personal går ut i media och brev till oss politiker och beskriver de missförhållanden som pågår.  
Det här kallas också effektiviseringskrav, det vill säga att man kräver att chefer ska se till att deras områden/ 
avdelningar ska effektivisera 50 % varje år. Trots löneökningnar, trots fler kunder/ brukare, tyngre och mer 
komplexa ärenden och en annan utveckling i samhället med mer droger, våld, psykisk ohälsa, fler äldre, 

flyktingkatastrofer med mera.  

Vi socialdemokrater har en annan ide och vilja vad gäller personalen i Vallentuna, vi anser att den ska vi vara 
rädda om, inte slita ut och använda som slit och slängvara. Vi vill se en frisk och välmående personal som 
inte är utbränd, sjukskriven, har ont i axlarna och lederna. En personal som hinner återhämta sig, ha ork till 

en god fritid, som orkar arbeta heltid och ha en dräglig lön.  
Chefer ska hinna reflektera, ta ställning till nya åtgärder och beslut, måna om sin personal och våra invånare 
i behov av stöd. All personal ska finna arbetsglädje och kraft i den vardag som de har året runt under sitt 

arbetsliv.  

Remissvaret berättar att allt är bra i Vallentuna kommun?! Chefer behöver inget administrativt stöd, man 
behöver inte någon bemanningspool, man behöver inte överanställa för att täcka upp vid sjukdom eller 

semester. Allt löser kommunen med vidareutbildning, digitalisering och heltidsresan.  
Heltidsresan som det går väldigt långsamt att genomföra på grund av för lite pengar och som kommunen nu 
föreslår ska läggas ner???  Att orka arbeta 100% inom vården kräver att det finns personal som gör att jag 
inte behöver springa benen av mig på arbetspasset. Samt scheman som är hållbara utan att förtära. I dagsläget 
har det endast genomförts på två arbetsplatser och personal har gått upp till hela 85 % ??!!! Och de som 
under en period har haft 100 % tvingas tillbaka till 85 %? Det står tydligt i remissvaret att dettta inte går att 
genomföra utan att rucka på alliansens krav på god ekonomisk hushållning- läs ”de pengar som finns 
inklusive nya besparingskrav”. Men att det behövs mer insatser för att möta kunder och medarbetares behov. 

Det står tydligt i remissvaret.  

Hur många yrken för övrigt har så mycket deltidstjänster än i vården där många kvinnor arbetar? Arbetar de 

deltid inom vaktmästeri, fritdsförvaltning, tjänstemännen?  
Äldrelyftet går långsamt då det bara är de fast anställda som kan gå utbildning och dessutom anser 

kommmunen att det är för dyrt att sätta in vikarier.  
De anställda ska kunna leva på sin lön, samt att orka arbeta heltid! Vi tycker man ska utreda om heltid ska 

vara tex max 34 timmar per vecka?  
Personalen ska inte bli utsliten och vi ska inte ha så stor andel timanställda i kommunen, att vara timanställd 

med otrygga villkor är dagens slavarbete. Vi socialdemokrater vill inte medverka till det.  

Det är inte kostnadsdrivande i längden att ha: en frisk personal, att ha chefer som mår bra, att vi har personal 

som vill och kan ta jobb inom den här sektorn.  
Alliansen har ett ansvar att vårda vår personalstab, inte bara skjuta alla problem framför sig och tysta ner och 

mörka.  

För socialdemokraterna 2021 02 23, Ing-Marie Elfström

Bilaga 1
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14
Förslag från (S) möten ska vara offentliga och allmänheten ska bjudas 
(SN 2020.259)
Beslut
Socialnämnden avslår förslaget.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Ing-Marie Elfström (S) yrkande.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S) samt Gunnar Bergström 
(V), bifall till motionen i enlighet med bilaga 2.
Beslutsgång
Ordförande 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
 §11 SN AU Förslag från (S) möten ska vara offentliga och allmänheten ska bjudas
 §150 SN 15 december 2020
 (S) Väcker ärende om SN offenntliga möten
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Socialnämnden i Vallentuna 2021 02 23 

Ärende 11. 

Bifallsyttrande ärende 11. 

 S yrkar på bifall till förslaget om öppna socialnämndsmöten.  
S beklagar att Alliansen inte vill arbeta enligt sin egen föreslagna kommunplan, samt att man inte 
vill bidra till ökad demokrati, insyn och transparens.  

För socialdemokraterna  

Ing-Marie Elfström 2021 02 23 

Bilaga 2
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
Förslag från (V) och (S) (SN 2020.260)
Beslut
Socialnämnden avslår förslaget. 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Ing-Marie Elfström (S) yrkande.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S) samt Gunnar Bergström 
(V), bifall till förslaget. 
Beslutsgång
Ordförande 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
 §151 SN 15 december 2020
 Gemensamt förslag till beslut från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
 §12 SN AU Förslag från (V) och (S)
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Socialnämnden 2021-02-23
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§ 16
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen 
2010:1622 (SN 2020.244)
Beslut
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutar

att bifalla GolfStar Sverige ABs, 556475-9420, Lindövägen 1, 186 92 Vallentuna, ansökan 
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, sprit och 
andra jästa alkoholdrycker på serveringsställe GolfStar Lindö med serveringstid mellan kl. 
11.00 – 01.00 inomhus och utomhus.

Beslutet fattas enligt kap 8 § 2 alkohollagen (AL).

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §13 SN AU Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen 

2010:1622
 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
 Tjänsteutlåtande, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd GolfStar Sverige AB
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§ 17
Riktlinjer för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten (SN 
2020.263)
Beslut
Socialnämnden beslutar att

• anta ny riktlinje för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten från och 
med 2021-02-28.

• riktlinjer för träningslägenheter DNR SN 2018.103-4 antagen 2018-06-12 i sin helhet 
därmed slutar att gälla from 2021-02-28

Ärendebeskrivning
Den nya riktlinjen för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten syftar till att 
tydliggöra målgruppen för insatsen samt syftet med insatsen. Riktlinjen omfattar en tidigare 
insatstsyp – träningslägenhet men också en ny insatsform – stödbostad för barnfamilj. 
Riktlinjen sätter också ramar för insatsens omfattning.  I riktlinjen har även att 
barnkonventionen blivit lag särskilt tagits i beaktande.

 De effekter som förvaltningen ser är en tydlighet för handläggare samt en tydlighet för 
medborgare vad insatsen innebär. Förslaget innebär även att respektive handläggare ges 
förutsättning att arbeta mer effektivt med en långsiktig hållbar situation för kund.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §14 SN AU Riktlinjer för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten
 Tjänsteskrivelse
 Riktlinje för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten
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§ 18
Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 2020.061)
Beslut
Socialnämnden beslutar 
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för restriktiva och säkra besök vid kommunens vård- 
och omsorgsboenden. 
- att socialnämnden beslutar att stänga ner socialförvaltningens biståndsbedömda 
dagverksamhet 1 mars 2021 till och med den 4 april 2021.
 
Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället förändras.

Ärendebeskrivning
I december 2020 inkom ett mail från Samverkan Stockholmsregionen där
Länsstyrelsen, Smittskydd Stockholm, Regionens vårdhygien och 
Samverkanstockholmsregionen med stöd av Stockholms stad tagit fram ett underlag för 
möjligt användande när kommunerna ska fylla i Folkhälsomyndighetens mall för hemställan 
om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Den kommun eller region 
som bedömer att de har behov av att införa ett tillfälligt lokalt besöksförbud ska fylla i denna 
mall. Som en del av hemställan behöver därför den aktuella kommunen tillsammans med 
regionen beskriva varför man ansöker om ett besöksförbud och vilka andra åtgärder som har 
vidtagits för att förhindra att smitta kommer in och sprids på de särskilda boendena.

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.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för restriktiva och säkra besök vid kommunens vård- 
och omsorgsboenden. 
- att socialnämnden beslutar att stänga ner socialförvaltningens biståndsbedömda 
dagverksamhet 1 mars 2021 till och med den 4 april 2021.
 
Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället förändras.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §16 SN AU Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-29, Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
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§ 19
Kontaktpolitikerbesök 2021 (SN 2021.024)
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte genomföra några kontaktpolitikerbesök under vårterminen 
2021.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare informerar socialnämnden om kontaktpolitikerbesöken för 2021. I enlighet 
med tidigare överenskommelse ska nämndsekreterare genom lottning slumpmässigt fördelat 
vilka politiker som besöker vilken verksamhet. Med anledning av den pandemi som just nu 
pågår är det inte lämpligt att genomföra några besök. Första nämndsammanträdet efter 
sommaren kommer att bereda ärendet på nytt.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 §17 SN AU Kontaktpolitikerbesök 2021
 Tjänsteskrivelse, Kontaktpolitikerbesök 2021
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§ 20
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
10 februari.

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

Lista anmälda beslut SRMH 2020

Beslutsunderlag
 AVT 2020.100-1  Avtal om delfinansiering av palliativt kunskapscentrum i Stockholms 

län, Region Stockholm
 SN 2020.224-56  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal . Individuellt avtal gällande 

bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Attendo Samsa AB
 SN 2020.224-57  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande särskilt boende 

för personer med funktionsnedsättning. Consolida Ajacis AB
 SN 2020.224-58  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande hem för viss 

annan heldygnsvård för personer med funktionsnedsättning. Nytida AB
 SN 2020.224-59  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - individuellt avtal gällande 

bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Frösunda Omsorg AB
 SN 2020.061-15  Ordförandebeslut, 2020-12-14, Hemställan om tillfälligt lokalt 

besöksförbud på särskilda boenden för äldre
 SN 2020.061-16  Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Ordförandebeslut - hemställan om 

tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre
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 SN 2020.013-18  Protokoll SN SU 2020-12-15 signed
 SN 2020.091-17  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, LivUng AB
 SN 2020.091-18  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande hem för vård eller 

boende (HVB), Mångsbo HVB AB
 SN 2020.049-11  Protokoll SNAU 2020-12-17 signed
 SN 2020.186-10  Tilldelningsbeslut, Platser i särskilt boende
 SN 2020.224-60  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet 

enligt LSS, Attendo Samsa AB
 SN 2020.053-6  Delegationsbeslut enligt 2.3.1, Avskrivning av skuld
 SN 2020.224-63  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller 

boende för personer med funktionsnedsättning. Ringsjöhemmet
 SN 2020.224-64  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller 

boende för personer med funktionsnedsättning. Ringsjöhemmet
 SN 2020.224-66  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet 

enligt LSS. Årsta Gård Sköldinge AB
 SN 2020.224-67  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS. Årsta Gård Sköldinge AB
 SN 2021.014-1  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande konsulentstödda 

familjehem för barn och ungdomar. Innovation och placering Uppsala AB
 SN 2021.009-1  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller 

boende för personer med funktionsnedsättning. Fideli Omsorg AB
 SN 2020.224-68  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet 

LSS. Uppsala kommun
 SN 2020.061-18  Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Ordförandebeslut. Hemställan om 

tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre
 SN 2021.021-1  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om chefshandledning för 

gruppchefer på myndighetsavdelningen. Henrysson Åkerlund AB
 AVT 2017.043-3  Delegationsbeslut enligt 10.1.10, Förlängning av avtal med Sodexo, 

medicintekniska hjälpmedel
 AVT 2020.094-44  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Stiftelsen Credo
 AVT 2020.094-45  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Föreningen Framtidståget
 AVT 2020.094-46  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Föreningen Framtidståget
 AVT 2020.094-47  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Föreningen Framtidståget
 AVT 2020.094-48  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Föreningen Framtidståget
 AVT 2020.094-49  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Föreningen Framtidståget
 AVT 2020.094-50  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Föreningen Framtidståget
 SN 2021.009-2  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande boendestöd enligt 

SoL, Sjöviks folkhögskola
 SN 2020.224-69  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - Individuellt avtal gällande 

bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Attendo
 SN 2021.009-3  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - Individuellt avtal gällande 

bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Attendo AB
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 SN 2013.096-17  Tilläggsavtal Treserva, CGI Sverige AB
 SN 2020.224-70  Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling vid 

synnerliga skäl - individplatser
 SN 2020.224-71  Dokumentation av direktupphandling. Offertförfrågan och offert
 SN 2021.009-4  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller 

boende för personer med funktionsnedsättning. Vardaga Nytida Omsorg Rånäs
 SN 2020.224-72  Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 

% av tröskelvärdet - Köp av individplatser
 SN 2020.222-1  §15 SN AU Upphandlingsplan för Socialnämnden för 2021
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§ 21
Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 10 februari. 

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

Beslutsunderlag
  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsbudget för 2021
  Kommunstyrelsen, nuläge arbetsmarknad
  Cirkulär 20:54, Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 

år 2021
  Cirkulär 20:52, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021
 SN 2020.029-5  Kommunfullmäktige, Avgifter för socialnämnden 2021
 SN 2020.189-6  Kommunfullmäktige, Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 SN 2020.030-5  Kommunfullmäktige, Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
  Kommunfullmäktige, Integrationspolicy för mottagande och etablering
  Kommunfullmäktige, Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter
  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2020
  Kommunfullmäktige, Finanspolicy uppdatering
  Kommunfullmäktige, Ändring av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet
 SN 2019.041-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommun
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2020-11-01 - 2020-11-

30
  Årsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2020-01-01 - 2021-12-31
  Riksfärdtjänsten, Årsstatistik 2020
 SN 2019.247-5  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 SN 2019.249-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
  Dom från förvaltningsrätten gällande stöd och service till vissa funktionshindrade, 

25484-20
  Dom från förvaltningsrätten gällande stöd och service till vissa funktionshindrade, 

23173-20
  Beslut från kammarrätten, fråga om prövningstillstånd -   bistånd enligt 

socialtjänstlagen. 8047-20
 SN 2021.011-1  Protokoll 2021-02-09 signed
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