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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30
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Pierre Blanc (L), Anna-Maria Boström (S), Lars Stenling (SD), Antonio 
Paras (C) §§22-35, §§37-38, Johan Schylander (M)

Övriga närvarande David Gyllenstråle (Socialchef), Inger Jakobsson (Avdelningschef) §§22-
35, §§37-38, Ann-Sophie Holgersson (Myndighetschef), Malin Lindgren 
(Controller)

Paragrafer §§22-38

Justerande Ing-Marie Elfström (S)
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Annica Brozin

Ordförande _______________________
Torbjörn Einarsson (C)

Justerande _______________________ 
Ing-Marie Elfström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§22 Val av justerare
§23 Fastställande av dagordning
§24 Verksamheten informerar
§25 Avtalsuppföljning hemtjänst 2020
§26 Månadsuppföljning januari – februari 2021 Socialnämnden
§27 Rapport avvikelser, synpunkter och klagomål 2020
§28 Revidering av uppföljningsplan
§29 Införande av pilotprojekt vårdhundar under 2021
§30 Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
§31 Lokalresursplan för 2022-2031
§32 Förslag från (V) till Vaccinationspolicy
§33 Förslag från (V) och (S) Ekonomi
§34 Val av dataskyddsombud för socialnämnden
§35 Fyllnadsval socialnämndens socialutskott
§36 Ansökan om serveringstillstånd, Hökeriet Nelzen AB, Orkesta Granby 6 Vallentuna
§37 Anmälningar för kännedom
§38 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Covid-19
 Personalförändringar
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Avtalsuppföljning hemtjänst 2020 (SN 2021.013)
Beslut
Socialnämnden godkänner rapport gällande avtals/-uppdragsuppföljning hemtjänst 2020.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommuner har ansvar att följa upp verksamhet enligt kommunallagen oavsett om den utförs i 
egen regi eller av privata utförare. Varje utförare har även krav på att följa upp den egna 
verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Avtals-
uppdragsuppföljningen omfattar samtliga av socialnämnden i Vallentuna kommun godkända 
hemtjänstutförare.

Uppföljningen utgår från de krav som ställts i avtal och förfrågningsunderlag samt krav 
kopplade till lagar, författningar, allmänna råd och kommunala styrdokument.

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

Ing-Marie Elfström (S) yrkar i enlighet med bilaga 1.
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-17, Avtalsuppföljning hemtjänst 2020
 §26 SN AU Avtalsuppföljning hemtjänst 2020
 Rapport Socialnämnden avtals- uppdragsuppfoljning hemtjänst 2020
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Vallentuna 2021 03 30 

Socialnämndens arbetsutskott, ärende 4 

Avtalsuppföljning inom hemtjänsten. 

Socialdemokraterna ser med oro rapportering gällande avtalsuppföljning och de brister inom 
hemtjänsten i Valletuna som framkommer. År efter år ser vi återkommande gula och röda 
markeringar i cirklarna i diagrammen.     
Mycket är godkänt grönt i cirklarna och vi tror att personalen gör sitt bästa för att genomföra sitt 
arbete.  
Naturligtvis kommer det alltid ske missöden inom vården på grund av den mänskliga faktorn, men 
Socialdemokraterna kopplar dessa brister till att resurserna inte är tillräckliga. Detta  med tanke på 
de nedskärningar i ekonomin som konsekvent förekommit de senaste åren i Vallentuna. I ett flertal 
år har vi politiker fått rapporter om att dessa avvikelser förekommer och att det inom vissa områden 
också ökar.  

Som politiker är det inte tillfredställande att läsa dessa rapporter om hemtjänstens 
avtalsuppföljningar  och och sen veta att det inte genomförs konkreta insatser för att säkerställa att 
avtalskraven inte efterlevs. Som politker med ansvar för både verksamheter, skattepengar och 
arbetsmiljö kräver vi att förbättringsåtgärder genomförs. Företagen ska genomföra de förbättringar 
som krävs till nästa år. Socialdemokraterna anser att det inte är någon mening med avtal som inte 
följs men som betalas av skattekollektivet. De som betalar skatt anser vi ska kunna få det som 
företagen / utförarna är ålagda att göra. Välfärd och trygghet är viktigt och det ska vara tryggt att bli 
gammal i Vallentuna.  

Samtidigt kan socialdemokraterna se ett samband mellan vikande budget i socialnämnden och 
brister i verksamheterna.  

Socialdemokraterna yrkar på: 
- att erforderliga medel avsätts/ tillförs för att kompensera socialnämnden för att  kunna ge utförarna
tillräckligt stöd och tillräckliga resurser för att ge våra kommuninvånare den trygga vård som de
förväntar sig.

För socialdemokraterna i Vallentuna Ing-Marie Elfström 2021 03 30 

Bilaga 1
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26
Månadsuppföljning januari – februari 2021 Socialnämnden (SN 2021.036)
Beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – februari 2021 och överlämnar till 
kommunstyrelsen.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en månadsuppföljningsrapport som innehåller
budgetuppföljning samt en prognos för 2021. Resultaten analyseras och kommenteras.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar som tillägg i enlighet med bilaga 2. 
 
Beslutsgång

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att han först ställer proposition på sitt eget 
yrkande och sedan på Ing-Marie Elfströms (S) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av 
socialnämnden.
 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämnden beslutar 
enligt det.
 
Ordförande ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden avslår det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-23, Månadsuppföljning 2021
 §27 SN AU Månadsuppföljning januari – februari 2021 Socialnämnden
 Manadsuppfoljning januari-februari 2021 (Socialnamamnden) SN
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Vallentuna 2021 03 30 

Socialnämnden ärende 5 , socialdemokraterna vill utöka driftramen på grund av underskott. 

Månadsuppföljning i februari 2021 

Socialnämnden uppvisar ännu ett underkott, denna gång  på fyra miljoner. En del av underskottet 
uppges bero på den pandemi som pågår i Sverige och resten av världen. Socialnämnden har tidigare 
fått uppleva att den ska spara och effektivisera då driftramen inte skrivits upp. Socialdemokraterna 
är djupt oroade att en alltmer urholkad ekonomi inom vår så viktiga verksamhet , kommer att leda 
till ökade kostnader och sämre mående för våra äldre, de sjuka, personalen och familjer som utsätts 
för våld i nära relation med flera. Vallentuna leder också självmordsstatistiken för män i länet.  
Vi har sett att äldre mår sämre psykosocialt, ensamheten har brett ut sig och ungdomar och familjer 
mår allt sämre. Vi kommer att ha ett psykosocialt underskott att beta av när pandemin 
förhoppningsvis har lagt sig under hösten 2021. Socialnämnden har som uppgift att arbeta 
förebyggande för att spara pengar och lidande.  

Socialdemokraterna yrkar på 

-att fyra miljoner ska äskas från KF  för att kompensera socialnämnden , det vill säga utöka
driftramen, för att  kunna undvika att ytterligare neddragninar och besparingar inom verksamheten
ska ske.

För socialdemokraterna i Vallentuna Ing-Marie Elfström 2021 03 30 

Bilaga 2
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Rapport avvikelser, synpunkter och klagomål 2020 (SN 2021.040)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar löpande med att förbättra verksamheten genom att registrera och 
följa upp inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål. Denna rapport innehåller en 
sammanställning av hur detta område utvecklats under 2020.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar i enlighet med bilaga 3.
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse rapport avvikelser, synpunkter och klagomål 2020.
 2021-02-26_Avvikelser, synpunkter och klagomal 2020
 §28 SN AU Rapport avvikelser, synpunkter och klagomål 2020
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Vallentuna 2021 03 30 

Socialnämnden, ärende 6. 

Rapport om avvikelser, synpunkter och klagomål. 

Socialdemokraterna ser med oro på ökad rapportering av bland annat fallolyckor , brister i 
läkemedelshantering och ej utförda insatser för att nämna några exempel. Det förekommer också 
inkommande synpunkter på brister i insatser under pandemin och i bemötande som upplevts som 
negativt gentemot kund/ patient. 

Naturligtvis kommer det alltid ske missöden inom vården på grund av den mänskliga faktorn, men 
Socialdemokraterna kopplar dessa avvikelser och missöden till att resurserna inte är tillräckliga. 
Detta  med tanke på de nedskärningar i ekonomin som konsekvent förekommit de senaste åren i 
Vallentuna. I ett flertal år har vi politiker fått rapporter om att avvikelse förekommer och att det 
inom vissa områden också ökar.  

Som politiker är det inte tillfredställande att läsa dessa rapporter och sen veta att det inte genomförs 
konkreta insatser för att säkerställa att dessa incidenter inte upprepas. Som politker med ansvar för 
både verksamheter och arbetsmiljö kräver vi att förbättrings åtgärder genomförs.  
Med tanke på att vi får in fler och fler möjligheter att rapportera avvikelser måste man också ta höjd 
för att åtgärda avvikelserna.   

Socialdemokraterna yrkar på 

-att erforderliga medel avsätts för att kompensera socialnämnden för att  kunna åtgärda de brister
som uppstår inom verksamheterna enligt avvikelserapporten.

För socialdemokraterna i Vallentuna Ing-Marie Elfström 2021 03 30 

Bilaga 3
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
Revidering av uppföljningsplan (SN 2021.033)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen informerar om revidering av tidigare presenterad uppföljningsplan för år 
2019-2022. Revideringen rör två uppföljningar:
· Insats bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, planerad under hösten år 2020
avses istället att följas upp under våren år 2021.
· Insats daglig verksamhet enligt LSS, planerad att följas upp under våren år 2021 avses
istället att följas upp under hösten år 2021.
Uppföljningsplanen justeras med hänvisning till rådande pandemin.

Beslutsunderlag
 Revidering av uppföljningsplan 2019-2022 avtal, egenkontroll och tillsyn
 §20 SN AU Revidering av uppföljningsplan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Införande av pilotprojekt vårdhundar under 2021 (SN 2019.041)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att bestämma 
och starta en rimlig omfattning av pilotprojektet.

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om att använda vårdhundar som metodik inom särskilt boende för äldre, men 
även inom LSS dagverksamhet.
Tidigare har ärendet behandlats ett flertal gånger politiskt och utretts bl.a. gällande 
utmaningar/risker med införandet av vårdhundar, eventuella effekter på kund samt ekonomi.
I slutet av februari 2021 utlyser Socialstyrelsen statsbidrag för att ”Motverka ensamhet bland 
äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom”.
För 2020 rekvirerades ca 1,3 miljoner inom samma statsbidrag. Förvaltningen estimerar 
därför att det finns möjlighet att kunna använda statsbidraget för att göra ett ettårigt 
pilotprojekt för att pröva vårdhund som metod inom äldreomsorg samt kanske till viss del 
även inom LSS dagverksamhet.
Projektet bör utarbeta bl.a.
1. PLAN
Planering för ett år gällande införande, genomförande och uppföljning. Detta inkluderar syfte, 
mål, utvärdering, organisation, tidsplan, uppföljning, upphandling, kommunikationsplan samt 
ekonomi. Planeringen ska innehålla vad som exakt ska införas, vart, i vilken omfattning samt 
hur (vårdhundar har många användningsområden).

2. UTVÄRDERING
Utarbeta en enkel mätmetod för utvärdering där kunderna som är med i projektet mäts (utifrån 
syftet och målen med projektet) vid ingången av projektet samt efteråt. Mätning ska även 
göras gällande ev. ekonomiska effekter både före och efter projektet.

Utvärderingen ska sedan användas efter projektet slut för bedömning om arbetet bör/kan 
permanentas och i så fall hur, samt för att också då förbättra arbetet utifrån lärdomar från 
pilotprojektåret.

3. RUTINER
Utarbeta en rutin för enheterna samt utbildning i remiss-skrivning för vårdhund.

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

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Införande av pilotprojekt vårdhundar under 2021
 §21 SN AU Införande av pilotprojekt vårdhundar under 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 2020.061)
Beslut
Socialnämnden beslutar

- att stänga ner socialförvaltningens biståndsbedömda dagverksamhet för äldre från 5 april till
och med den 2 maj 2021.
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för restriktiva och säkra besök vid kommunens vård
och omsorgsboenden.

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. SID 2/2
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.

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, 2021-03-01, Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
 §22 SN AU Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Lokalresursplan för 2022-2031 (SN 2021.038)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens 
övergripande lokalresursplan 2022-2031.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ska i likhet med resterande förvaltningar i kommunen årligen ta fram ett 
behovsunderlag till kommunensövergripande lokalresursplan där förvaltningen redogör för 
sina lokalresursbehov de kommande tio åren. Det framtagna behovsunderlaget till 
lokalresursplanen 2022-2031 baseras på socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos 2021-
2030 som antogs av socialnämnden 2020-12-15. Samtliga förvaltningars behovsunderlag som 
inkorporeras i kommunens övergripande lokalresursplan ska vara förankrade i 
förvaltningarnas respektive nämnder. Socialförvaltningens framtagna behovsunderlag till 
lokalresursplan 2022-2031 är förvaltningens och nämndens förslag till lokalresursplan 2022-
2031, den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas tillsammans med kommunplanen av 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till förslaget i enlighet med inlämnat yttrande, bilaga 4.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-17, Lokalresursplan 2022-2031
 §24 SN AU Lokalresursplan 2022-2031
 Uppdaterad Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2022-2031
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Vallentuna 2021 03 30 

Socialnämnden ärende 10 lokalresursplan 

 Socialdemokraterna anser det mycket positivt att det finns ett behovsunderlag till lokalresursplan 
under åren 2022-2031 vilket ger politiker möjlighet att planera byggande och konstnader för 
socialnämndens behov.  

Vi socialdemokrater vill ha som medskick att vi anser att det bör vara mer verksamheter i 
kommunal regi då det minskar kostnaderna för kommunen på sikt.  

För socialdemokraterna i Vallentuna Ing-Marie Elfström 2021 03 30 

Bilaga 4
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32
Förslag från (V) till Vaccinationspolicy (SN 2021.044)
Beslut
Socialnämndens beslutar att förslag till Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens 
verksamheter avslås.
Reservationer
 
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att kommunen behöver utforma en vaccinationspolicy mot Covid-19 
för medarbetare inom äldreomsorgen för att skydda kunder och boende inom hemtjänst och 
särskilda boende för äldre.

Motionärerna föreslår att Socialnämnden behöver utforma en policy om vaccination mot 
Covid-19 av alla medarbetare som utför vårdnäraarbete inom äldreomsorgen. 
Vaccinationspolicyn ska ställa krav på att all personal som väljer att avstå vaccination för 
Covid-19 kan komma att omplaceras till annan tjänst och att vid nyanställning av medarbetare 
som utför vårdnära arbete skall var krav på vaccination mot Covid-19. Socialnämnden ska 
även i samband med antagandet av policyn uppmana de privata vårdgivarna att införa 
motsvarande policy inom sina verksamheter.

I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp 2 kap. 6 § 
Regeringsformen. Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som 
innebär att arbetsgivare behöver behandla medarbetare som inte är vaccinerad på något annat 
sätt än de som är vaccinerade. Det finns vidare inga belägg för att en person som är 
vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. Enligt SKR ska medarbetare i kommuner och 
regioner mot bakgrund av detta fortsätta sitt arbete precis som tidigare i enlighet med de 
rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom omplaceringar m.m., ska enbart vidtas om det finns särskilda 
skäl utifrån verksamheten. Ett sådant ställningstagande kräver en bedömning utifrån 
omständigheterna i varje enskilt fall. Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär i sig ingen 
rätt för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Uppgift om immunitet är en känslig 
personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa 
specifika förutsättningar. Utifrån rådande kunskapsläge ska arbetsgivare hantera personal med 
immunitet mot covid-19 på samma sätt som personal som saknar immunitet. Ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte heller som nödvändigt att arbetsgivaren registrerar 
eller på annat sätt behandlar sådana uppgifter.
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Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Gunnar Bergström (V) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), att uppdra åt 
socialförvaltningens ledning att initiera en diskussion i kommunledningsgruppen om hur 
smittskyddet ska hanteras  i kommunen under hösten 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
de båda yrkandena mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt Torbjörn 
Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 Förslag från (V) till Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens verksamheter
 §3 Förslag från (V) Vaccinationspolicy
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, Remissvar på förslag (V) till Vaccinationspolicy inom 

socialförvaltningens verksamheter
 §23 SN AU Förslag från (V) Vaccinationspolicy
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§ 33
Förslag från (V) och (S) Ekonomi (SN 2021.046)
Beslut
Socialnämnden avslår förslaget med hänvisning till månads- och tertialuppföljningar. 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet. 
 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunnar Bergström (V) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), 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
 §30 SN AU Förslag från (V) och (S) Ekonomi
 Förslag från (V) och (S) Ekonomi
 §5 Förslag från (V) och (S) Ekonomi
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§ 34
Val av dataskyddsombud för socialnämnden (SN 2021.070)
Beslut
Angelica Rosander utses till dataskyddsombud för socialnämnden. Därmed entledigas 
Johanna Attlerud som dataskyddsombud för socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt dataskyddsförordningen måste varje myndighet utse ett
dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar inte det dagliga arbetet gällande 
personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst som en expert och kontrollinstans.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens 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, 2021-03-19, Val av dataskyddsombud för socialnämnden
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§ 35
Fyllnadsval socialnämndens socialutskott (SN 2018.215)
Beslut
Socialnämnden utser Antonio Paras (C) till ersättare i socialnämndens socialutskott.

Ärendebeskrivning
I socialnämndens socialutskott finns en vakant ersättarplats.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens 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, 2021.-03-20, Fyllnadsval socialnämndens socialutskott
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§ 37
Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 23 mars. 

Beslutsunderlag
  Beslut från kammarrätten, fråga om prövningstillstånd - stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 8639-20
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2021-01-01 - 2021-01-

31
  Dom från kammarrätten, beredande av vård av unga. 8390-20
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen. 27429-20
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 28360-20
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 28758-20
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 388-21
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 28131-20
  Beslut från förvaltningsrätten, fråga om intermistiskt förordnande angående stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 3951-21
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 23928-20
  Dom från förvaltningsrätten, Stöd och service till vissa funktionshindrade. 5457-20
 SN 2020.025-20  Kommunfullmäktige, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 

kvartal 3 2020
 SN 2020.160-5  Kommunfullmäktige, Svar på motion om användning av statsbidrag
  Kommunfullmäktige, Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden
  Kommunfullmäktige, HR-policy
  Dom från förvaltningsrätten gällande stöd och service till vissa funktionshindrade, 

20277-20
  Beslut från förvaltningsrätten, fråga om inhibition. Stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 4379-21
  Beslut från kammarrätten, fråga om prövningstillstånd gällande stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 8065-20
  Beslut från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen. 3921-21
 SN 2021.011-2  Protokoll 2021-03-16 SNAU signed
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§ 38
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
23 mars.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
delegationsbeslut. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 37 § 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
 AVT 2020.094-53  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Sapling AB
 AVT 2020.094-54  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Sapling AB
 AVT 2020.094-55  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Sapling AB
 AVT 2021.003-6  Ramavtal, Platser i särskilt boende, Villa Kristineberg. Vardaga 

Äldreomsorg AB
 AVT 2021.003-7  Ramavtal, Platser i särskilt boende, Edsby slott. Gästhemmet Edsby 

Slott AB
 SN 2021.067-1  Delegationsbeslut enligt 8.1.1, Utredning om Lex Sarah
 SN 2021.014-4  Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 

% av tröskelvärdet - Köp av individplatser.
 SN 2021.014-5  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om köp av individplatser på 

stödboende. Skellefteå individ AB
 SN 2021.014-6  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Konsulentstödda familje- och jourhem 

samt behandlingshem. Svenska Familjehem AB
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 AVT 2015.054-6  Avtal, Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS. Frösunda Omsorg 
AB

 SN 2019.143-4  Avtal, korttidsvistelse och/eller korttidstillsyn enligt LSS. 
Helleborusskolan Täby AB

 AVT 2015.054-7  Avtal, Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS. Nytida Solhaga 
Sverige AB

 SN 2021.009-5  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS. Nytida Tamburinen AB

 SN 2021.009-6  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande särskilt boende för 
personer med funktionsnedsättning. Vårdhemmet Lisenhill AB

 SN 2021.009-7  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet 
enligt LSS.

 SN 2021.009-8  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - individuellt avtal gällande 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Frösunda Omsorg AB

 SN 2021.009-9  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande korttidsvistelse 
enligt LSS. Nytida Sverige AB

 SN 2021.009-10  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande korttidsvistelse 
enligt LSS. Nytida Sverige AB

 SN 2021.009-11  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande särskilt boende för 
personer med funktionsnedsättning. Nytida Rånäs

 SN 2021.010-2  Protokoll SNSU 2021-02-23 signed
 AVT 2021.003-2  Ramavtal, Platser i särskilt boende, Frösunda. Attendo Sverige AB
 AVT 2021.003-1  Ramavtal, Platser i särskilt boende - Åby ängar. Humana Omsorg AB
 AVT 2021.003-3  Ramavtal, Platser i särskilt boende - Johannesbergsvägen. Attendo 

Sverige AB
 AVT 2021.003-4  Ramavtal, Platser i särskilt boende - Enhagsslingan. Attendo Sverige AB
 AVT 2021.003-5  Ramavtal, Platser i särskilt boende - Vårdbo. Attendo Sverige AB
 AVT 2020.094-51  Ramavtal, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Vitae Omsorg AB
 SN 2021.014-3  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, Casa Omsorg AB
 SN 2021.014-2  Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 

% av tröskelvärdet - Köp av individplatser. Casa Omsorg AB
 SN 2020.224-76  Avtal om köp av Omnia daglig verksamhet vid vård- och 

omsorgsförvaltningen Enköpings kommun
 AVT 2017.043-4  Delegationsbeslut enligt 10.1.10, Förlängning av avtal med Roux 

(Tidigare SAPS)
 SN 2021.010-3  Protokoll SNSU 2021-03-11 signed
 SN 2020.231-5  §31 SN AU Tilldelning av drift av särskilt boende Augustendal
 SN 2020.231-6  Tilldelningsbeslut – Drift av särskilt boende Augustendal
 SN 2021.047-2  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Yttrande till IVO efter 

begäran
 AVT 2020.094-52  Ramavtal, konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingsfamiljer. Inkludering Resurs AB
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