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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid  kl. 18:00

Beslutande 
närvarande

Torbjörn Einarsson (C) (ordförande), Anna Frisell (M) (vice ordförande), 
Ing-Marie Elfström (S) (2:e vice ordförande), Jessica Johnson (L), Maud 
E Mellström (KD), Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V), Marie 
Dycefield-Scott (SD), Christina Birger (M)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Pierre Blanc (L), Monique Nilsfors (S) §§43-52, Anna-Maria Boström (S), 
Lars Stenling (SD), Antonio Paras (C), Johan Schylander (M)

Övriga närvarande David Gyllenstråle (Socialchef), Inger Jakobsson (Avdelningschef), Ann-
Sophie Holgersson (Myndighetschef), Malin Lindgren (Controller), Elvira 
Avdic (MAS) §§39-46, Marie Winbo (Anhörigkonsulent) §§39-41, Annica 
Brozin (Nämndsekreterare)

Paragrafer §§39-52

Justerande Ing-Marie Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Annica Brozin

Ordförande Torbjörn Einarsson (C)

Justerande Ing-Marie Elfström (S)

1 / 18

Comfact Signature Referensnummer: 13237SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§39 Val av justerare
§40 Fastställande av dagordning
§41 Verksamheten informerar
§42 Reviderad delegationsordning

§43

Rekommendation om att anta överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, 
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialps

§44 Kundundersökning inom funktionsnedsättning 2020
§45 Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
§46 Patientsäkerhetsberättelser 2020
§47 Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål.
§48 Riktlinje för hantering av avvikelser

§49
Remissvar på Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 
ändringar av 114.kap socialförsäkringsbalken och förordningen (2003:766) om 
behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

§50 Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
§51 Anmälningar för kännedom
§52 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 39
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 40
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 41
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Covid-19 lägesrapport
 Anhörigkonsulent Marie Winbo informerar om sin verksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 42
Reviderad delegationsordning (SN 2020.164)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen med påtalad 
redaktionell ändring.

Ärendebeskrivning
En revidering av delegationsordningen har gjorts utifrån att:
• delegationsordningen dispositionsmässigt inte följer mallen för kommunens 
delegationsordning,
• flera fel har uppdagats i beslut avseende individärenden.
• det har framkommit att delegationsordningen inte följer upphandlingsenhetens 
delegationsordning avseende upphandling och inköp.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-22, Revidering av delegationsordning
 §35 SN AU Reviderad delegationsordning
 Reviderat efter SNAU Delegationsordning Ren version den 22 mars 2021
 Reviderat efter SNAU Delegationsordning Utkast med ändringar den 22 mars 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 43
Rekommendation om att anta överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt 
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialps (SN 2020.242)
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2019/0123 daterat 2020-11-25 att anta 
överenskommelse om kostnadsansvar mellan länets kommuner och region Stockholm för 
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och medicintekniska produkter.

Ärendebeskrivning
Region Stockholm och Storsthlm har i samarbete tagit fram ett förslag till reviderad 
överenskommelse om kostnadsansvar mellan länets kommuner och regionen för hjälpmedel, 
förbrukningshjälpmedel och medicintekniska produkter. Storsthlm rekommenderar nu länets 
kommuner att anta den föreslagna överenskommelsen.

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 2021-02-08, Rekommendation om att anta Överenskommelse om 

kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel etc
 Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar för 

förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i ....

 §36 SN AU Rekommendation om att anta överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 44
Kundundersökning inom funktionsnedsättning 2020 (SN 2021.018)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen och beslutar
att bjuda in ansvarig chef för gruppboenden i kommunal regi till socialnämnden i maj för att 
presentera handlingsplan med anledning av resultaten på kundundersökningen samt
att det ska inhämtas synpunkter från funktionshinder- och anhörigföreningar.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2020 genomfördes en kundenkät bland verksamheter som ger stöd till personer 
med funktionsnedsättningar. Undersökningen genomfördes inom kommunens egna 
verksamheter men också bland externa utförare som ger stöd till Vallentunabor. Den 
presentation som redovisas beskriver resultat och jämförelser av utveckling över tid och i 
relation till bland annat liknande kommuner i Sverige.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar, med bifall från Jessica Johnson (L), bifall till 
arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar som tillägg att det ska inhämtas synpunkter från 
funktionshinder- och anhörigföreningar.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämnden beslutar i 
enligt det. 
Ordförande ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S)  tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enligt det

Beslutsunderlag
 Redovisning resultat kundundersökning 2020 inom verksamhet för personer med

funktionsnedsättningar.
 Kundenkät funktionsnedsättning 2020 redovisning nämnd
 §37 SN AU Kundundersökning inom funktionsnedsättning 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 45
Socialjourens tillgång till verksamhetssystem (SN 2021.045)
Beslut
Socialnämnden ger uppdrag till socialförvaltningen att fortsätta utreda frågan och återkoppla 
till socialnämnd under hösten 2021.

Ärendebeskrivning
Socialjouren har inte tillgång till de olika kommunernas journalsystem. Frågan kring att ha 
tillgång till varje kommuns journalsystem har undersökts tidigare och det har då funnits legala 
hinder för att medarbetarna i socialjouren ska kunna ta del av information i flera kommuners 
journalsystem. Dock finns en väl etablerad rutin för informationsöverföring av ett pågående 
ärende. Sedan socialjourens start 2012 har inga avvikelser uppmärksammats som tyder på 
brister i kvalitet eller att brist på information lett till att ett barn eller ungdom har farit illa. 
Förvaltningen har konsulterat jurist på SKR kring om de legala hindren kvarstår, frågan är 
fortfarande oklar. Förvaltningens förslag är att de får fortsatt uppdrag att utreda frågan.

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
 §38 SN AU Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
 Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
 §29 SN AU Förslag från (V) Jour
 §4 Förslag från (V) jour
 Förslag från (V) Jour
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 46
Patientsäkerhetsberättelser 2020 (SN 2021.073)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en Patientsäkerhetsberättelse. I dokumentet ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits föregående år och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om upprättade Patientsäkerhetsberättelser från 
socialförvaltningens egen regi, Nytidas LSS verksamheter, Attendo LSS, Vårdbo, 
Augustendal och Stångberga.

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse för 2020 och plan för 2021 Nytida Vallentuna
 Patientsäkerhetsberättelse  Augustendal  2020
 Patientsakerhetsberattelse 2020 egen regi
 LindholmenPatientsäkerhetsberättelse2020
 Patientsäkerhetsberättelse Bäckebo2020
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för 2020
 Kvalitetsberättelse 2020 ÄoH Stångberga
 Vallbostrand IoH 2020 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2021
 Patientsäkerhetsberättelse Vårdbo 2020
 §39 SN AU Patientsäkerhetsberättelser 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 47
Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål. (SN 2021.072)
Beslut
Socialnämnden fastställer reviderad version av riktlinje för hantering av synpunkter och 
klagomål.

Ärendebeskrivning
Den reviderade riktlinjen för hantering av synpunkter och klagomål har utvecklats utifrån 
gjorda erfarenheter under de sex år som den tidigare versionen av riktlinjen tillämpats. Under 
åren har ny funktionalitet och nya system tillkommit som påverkar hanteringen. En 
genomgående målsättning i utvecklingsarbetet är att minimera splittring av hanteringen 
mellan flera olika system och att medarbetare ska kunna dokumentera inkomna synpunkter på 
ett sätt som skapar låga trösklar för medarbetaren.

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Förbättrad hanteringen så att den i större utsträckning görs i ett system som förbättrar 
möjlighet till översikt, analys med mera.

- Genom detta minska antalet moment som chefer mfl behöver göra i arbetet med uppföljning 
av synpunkter och klagomål.

- Anpassningar har gjorts till det nya system för synpunkter som tillkommit på kommunens 
hemsida. (Infracontrol).

- Anpassning så att inkommen synpunkt på extern utförare dokumenteras i Treservas 
avvikelsemodul där övriga synpunkter dokumenteras, innan informationen överförs till 
utföraren.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden.

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 reviderade riktlinjer för synpunkter och klagomål.
 Riktlinje Synpunkter 2021-03-24
 §40 SN AU Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 48
Riktlinje för hantering av avvikelser (SN 2021.071)
Beslut
Socialnämnden fastställer den reviderade riktlinjen för avvikelser inom vård och omsorg.

Ärendebeskrivning
De revideringar som skett av riktlinjen bygger på gjorda erfarenheter under de sex år som den 
föregående versionen av riktlinjerna tillämpats. Bland annat görs förändringar för att minska 
informationsspridningen mellan olika programvaror/ system. Detta har möjliggjorts genom att 
den avvikelsemodul i Treserva som huvudsakligen används fått en förbättrad funktionalitet.

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Generellt minska antalet moment som behöver göras i flera olika system.

- Anpassningar i riktlinjens processbeskrivning så denna bättre speglar arbetet som sker i den 
nya versionen av avvikelsesystemet.

- Förtydligande hur viss informationsöverföring till externa samverkanspartners ska ske.

- Förtydligande av handläggning av avvikelser mm som inträffar och hanteras hos externa 
utförare.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden exempelvis komplettering av 
avvikelse kategorier där händelser relaterat till självdestruktivt beteende och Lex Maja 
(husdjur som får bristande omsorg hos kund) har tillkommit.

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 revidering riktlinjer för hantering av avvikelser inom socialtjänsten.
 §41 SN AU Riktlinje för hantering av avvikelser
 Riktlinje_Avvikelsehantering 2021-03-24
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 49
Remissvar på Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan 
avseende ändringar av 114.kap socialförsäkringsbalken och förordningen 
(2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens 
administration (SN 2021.059)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna remissvaret.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har av Socialdepartementet emottagit en remittering av 
Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende ändringar av 114.kap 
socialförsäkringsbalken och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom 
socialförsäkringens administration. Socialförvaltningen har i remissvar lämnat sina 
synpunkter på hemställan.

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 - remissvar
 Remissvar på Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan
 Remiss, Remittering av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan 

avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken
 §42 SN AU Remissvar på Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan 

avseende ändringar av 114.kap socialförsäkringsbalken och förordningen (2003:766) 
om behandling av personuppgifter inom so
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 50
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 till dess att förvaltningen bedömer att 
smittspridningen i samhället är tillräckligt låg för att återgå till vanliga rutiner

Ärendebeskrivning
Beslutet har föregåtts av en värdering av olika parametrar. 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 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, 2021-04-20, Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet

15 / 18

Comfact Signature Referensnummer: 13237SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 51
Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 20 april.

Beslutsunderlag
  Årsredovisning 2020 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 391-21
  Dom från förvaltningsrätten, stöd och service till vissa funktionshindrade. 25537-20
  Rättelse, Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 5878-21
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen, 1784-21
  Kommunfullmäktige, Revidering av pensionspolicy för anställda
  Kommunfullmäktige, Uppdrag till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om 

förbud i samband med smittspridning
 SN 2019.224-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan 

för äldrevänligt Vallentuna
 SN 2020.158-7  Kommunfullmäktige, Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 3593-21
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen 7227-21
 SN 2021.011-3  Protokoll §32-§42 2021-04-13 SNAU signed
 SN 2021.011-4  Protokoll § 43 2021-04-13 SNAU signed
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen.7411-21
 SN 2021.036-7  Kommunstyrelsen, Information om risk för negativ avvikelsen från 

socialnämndens budget
  Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen, 2250-21
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2021-03-01 - 2021-03-

31
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen. 7325-21
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 52
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
20 april.

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
 SN 2021.009-12  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - individuellt avtal gällande 

bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Frösunda Omsorg AB
 SN 2021.009-13  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS. Nytida AB
 SN 2021.009-14  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet 

enligt LSS. Nytida AB
 SN 2021.009-15  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller 

boende för personer med funktionsnedsättning. Partnersgruppen Svenska AB
 SN 2021.009-16  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande hem för vård eller 

boende för personer med funktionsnedsättning. Consolida Ajacis AB
 SN 2021.009-17  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS. Hagabergs gård i Fläckebo AB
 SN 2021.009-18  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS. Hagabergs gård i Fläckebo AB
 SN 2021.009-19  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet 

enligt LSS. Hagabergs gård i Fläckebo AB
 SN 2021.010-4  Protokoll SNSU 2021-03-30 signed
 SN 2021.009-20  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet 

enligt LSS. Hagabergs gård i Fläckebo AB
 SN 2021.009-21  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
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 SN 2021.009-22  Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - individuellt avtal gällande 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Frösunda Omsorg AB

 AVT 2021.025-1  Avtal, handledning till biståndshandläggare/socialsekreterare inom 
SoL/LSS

 SN 2021.009-24  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande särskilt boende för 
personer med funktionsnedsättning. Fideli Omsorg AB

 SN 2021.014-7  Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Placeringsavtal HVB barn och unga 
2017. Omvida AB
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