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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Handlingsplan med anledning av resultaten på 
kundundersökningen (SN 2021.018)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
På socialnämnden den 27 april 2021 redovisades Kundundersökning inom 
funktionsnedsättning 2020. Socialnämnden beslutade då att bjuda in ansvarig chef för 
gruppboenden i kommunal regi till socialnämnden i maj för att
presentera handlingsplan med anledning av resultaten på kundundersökningen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-03, Handlingsplan med anledning av resultaten på 

kundundersökningen
 Handlingsplan kundenkät
 §46 SN AU Handlingsplan med anledning av resultaten på kundundersökningen

4. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Covid-19 lägesrapport
 Processen för handläggning av ärenden gällande enskild

5. Tertial 1 rapport 2021 (SN 2021.081)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en tertialrapport för januari – april 2021 som innehåller 
budgetuppföljning samt en prognos för 2021. Resultaten analyseras och kommenteras.

Handlingar
 §48 SN AU Tertial 1 rapport 2021 Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, Ärenderubrik
 Tertialrapport januari-april 2021 SN
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6. Habiliteringsersättning 2021 (SN 2021.065)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om att rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättningen.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen fördelar under år 2021 statsbidrag till kommuner i syfte att
införa, höja eller bibehålla tidigare höjd nivå för habiliteringsersättning för personer som 
deltar på daglig verksamhet enligt LSS. Vallentuna kommun har år 2019 och år 2020 
rekvirerat bidraget i syfte att höja befintlig nivå om 6 kronor per timme.
Enligt 2021 års fördelningscykel har kommunen möjlighet att rekvirera 1 078 526 kronor och 
ytterligare medel som inte rekvireras av andra kommuner. Socialförvaltningen saknar 
ekonomiska förutsättningar för att höja ersättningen men kan genom att rekvirera statsbidraget 
och ytterligare medel som inte rekvireras av andra kommuner, höja ersättningen och därmed 
ytterligare öka incitamenten för den enskilde till att delta i sin dagliga verksamhet.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - rekvirering av statsbidrag för habiliteringsersättning
 Anvisningar-habiliteringsersattning-2021
 Fördelning 2021
 Förtydliganden statsbidrag med anledning av covid
 §49 SN AU Statsbidrag för habiliteringsersättning 2021

7. Statsbidrag för subvention av familjehemsplaceringar (SN 
2021.066)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag för subvention av familjehemsplaceringar.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under åren 2021-2023 genomföra en satsning för 
subventioner av familjehemsplaceringar. Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i 
behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Vallentuna 
kommun har möjlighet att rekvirera 689 154 kronor och eventuellt ytterligare medel som inte 
rekvireras av andra kommuner.
Utifrån Socialstyrelsens anvisningar och inom socialförvaltningen identifierade 
utvecklingsområden så ämnar förvaltningen att använda rekvirerade medel till 
utvecklingssatsningar inom:
·        Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och jourhem’
·        Öka trygghet och stabilitet för långsiktigt placerade barn
·        Informera familjehemsplacerade barn och deras rättigheter samt ta del av deras 
erfarenheter för att utveckla familjehemsvården på verksamhetsnivå/ systematisk uppföljning
·        Vissa placeringskostnader utifrån statsbidragets anvisningar
Socialförvaltningen avser att återkomma med en utförligare redovisning hur rekvirerade 
medel har använts.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - statsbidrag för familjehemsplacering 2021
 Anvisningar
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 Fördelningslista
 §50 SN AU Statsbidrag för subvention av familjehemsplaceringar

8. Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2021 (SN 
2021.078)
Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till följande pensionärsföreningar 2021:
PRO Kårsta: 3 520 kr
PRO Vallentuna: 27 264 kr
PRO Össeby: 6 656 kr
SPF Seniorerna: 55 104 kr
Vallentuna RPG: 6 272 kr

Ärendebeskrivning
Ansökan om bidrag för år 2021 har inkommit från fem föreningar.
I tabellen nedan redovisas de pensionärsföreningar som har ansökt om bidrag, antal
medlemmar i respektive förening samt bidragets storlek.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2021
 Ansökan om föreningsbidrag, PRO Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, Vallentuna RPG
 Ansökan om föreningsbidrag, PRO Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, PRO Össeby
 Ansökan om föreningsbidrag, PRO Kårsta
 Ansökan om föreningsbidrag, SPF Seniorerna
 §51 SN AU Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2021

9. Fördelning av föreningsbidrag 2021 (SN 2020.261)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag för år 2021 enligt följande:

Anhörigföreningen i Vallentuna: 25 000 kr
BRIS region Mitt: 15 000 kr
Brottsofferjouren Roslagen: 35 000
Brukarföreningen Stockholm: 5 000 kr
FMN Storstockholm: 2 500 kr
IFS Vallentuna: 10 000 kr
RSMH - I samma båt: 7 500 kr
TOTALT: 100 000 kr

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar så är föreningsbidrag avsett för att 
främja och utveckla organiserad, ideell stöd- och anhörigverksamhet i Vallentuna kommun. 
Bidrag beviljas till frivilliga föreningar och organisationer vars verksamheter sammanfaller 
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med socialnämndens ansvarsområde och som har kommuninvånare i Vallentuna som 
medlemmar/brukare. De frivilliga föreningarna/organisationerna ska vara ett komplement till 
socialnämndens egna verksamheter.

Socialnämnden har i sin budget för 2021 avsatt 100 000 kr för föreningsbidrag till 
intresseföreningar och organisationer som i sin verksamhet kompletterar socialnämndens egna 
verksamheter.

Ansökningar för 2021 har inkommit från sju stycken föreningar: Anhörigföreningen i 
Vallentuna, BRIS region Mitt, Brottsofferjouren Roslagen, Brukarföreningen Stockholm, 
FMN Storstockholm, IFS Vallentuna samt från RSMH – I samma båt.

I tabellen nedan redovisas beviljade bidrag för 2020 och sökta bidrag för 2021.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av föreningsbidrag 2021
 §52 SN AU Fördelning av föreningsbidrag 2021
 Ansökan om föreningsbidrag, Bris - barnens rätt i samhället
 Ansökan om föreningsbidrag, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN Storstockholm)
 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren Roslagen
 Ansökan om föreningsbidrag, RSMH I samma båt
 Ansökan om föreningsbidrag, Anhörighetsföreningen IFS
 Ansökan om föreningsbidrag, Anhörigföreningen i Vallentuna
 Ansökan om föreningsbidrag, Brukarföreningen Stockholm

10. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021 
(SN 2021.076)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner 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
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Socialförvaltningen har tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut inom 
barn och familj och resterande inom området äldreomsorg.

LSS

Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.

Handlingar
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 1
 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
 §53 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021

11. Överenskommelse om samverkan vid uppsökande 
verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och 
nödvändig tandvård (SN 2021.017)
Förslag till beslut
Socialförvaltning föreslår att socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen om 
samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och 
nödvändig tandvård.

Ärendebeskrivning
Storsthlm styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta 
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende 
samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och 
nödvändig tandvård. Arbetet med revidering av överenskommelsen har genomförts 
partsgemensamt med representanter från berörda parter inom kommun och region.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-19 Överenskommelse om samverkan vid uppsökande 

verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård
 Rekommendation om att anta Överenskommelse om Samverkan vid uppsökande 

verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård
 §54 SN AU Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 

(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård

12. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Vallentuna 
Golfrestaurang (SN 2021.091)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
- bifalla Mialii AB:s (559205-9389), Björkhagsvägen 65, 186 35 i Vallentuna,
ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på serveringsställe Vallentuna
Golfrestaurang, Veda 1, 186 94 i Vallentuna. Serveringstiderna är mellan kl.
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11.00-01.00 inomhus och mellan kl. 11.00-23.00 utomhus.
- villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast kl. 23.30.

Beslutet fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622), AL.

Ärendebeskrivning
MiaLii AB, 559205-9389, ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på
serveringsställe Vallentuna Golfrestaurang, Veda 1, 186 94 i Vallentuna. Sökt
serveringstid är mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och mellan kl. 11.00-23.00
utomhus. Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Tillståndsgruppen har
efter utredning funnit att sökandebolaget kan beviljas serveringstillstånd i enlighet
med ansökan. Det är motiverat att meddela villkor om att restaurangens uteservering ska vara 
utrymd senast kl. 23.30. Detta på grund av att risken för störningar till närboende är betydligt 
större utomhus än vad den är inomhus.

Handlingar
 §55 SN AU Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Vallentuna Golfrestaurang
 NY tjskr ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Vallentuna Golfrestaurang
 Tjänsteutlåtande, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - Vallentuna 

Golfrestaurang

13. Ansökan om serveringstillstånd Brollsta Golfrestaurang, 
Rumsättravägen 10 (SN 2021.099)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
- bevilja Ett par kök & bar AB, 559295-7061, Bolmensvägen 4, 120 50
Årsta, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på
serveringsställe Brollsta Golfrestaurang, Rumsättravägen 10, 186 97
Vallentuna. Tillståndet avser starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker. Serveringstiderna är mellan klockan 11.00-23.00
inomhus och utomhus.

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

Ärendebeskrivning
Ett par kök & bar AB, 559295-7061 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten på serveringsställe Brollsta Golfrestaurang. Sökt serveringstid är mellan
klockan 11.00-23.00 inomhus och utomhus. Remissinstanserna redovisar inget 
anmärkningsvärt. Tillståndsgruppen på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har 
efter utredning funnit att det sökande bolaget kan beviljas serveringstillstånd.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse ansökan om serveringstillstånd Brollsta Golfrestaurang
 Tjänsteutlåtande, Ansökan om serveringstillstånd, Brollsta Golfrestaurang
 §56 SN AU Ansökan om serveringstillstånd Brollsta Golfrestaurang, Rumsättravägen 10
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14. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 18 maj.

Anmälda handlingar
     Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen, 26679-20
     Dom från Förvaltningsrätten, Stöd och service till vissa funktionshindrade, 24216-20
     Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen 4438-21
     Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen, 14060-21
 SN 2020.033-6    Kommunfullmäktige, Verksamhetsplaner 2021-2023, samtliga nämnder
 SN 2020.025-21    §75 Kommunfullmäktige, 2021-05-03, Rapport icke verkställda beslut SoL och 

LSS kvartal 4 2020
 SN 2020.022-13    §77 Kommunfullmäktige, 2021-05-03, Internkontroll helårsuppföljning 2020 

samtliga nämnder
     Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna
 SN 2021.011-6    Protokoll SNAU 2021-05-11 signed
     Beslut från förvaltningsrätten, Omhändertagande av unga 15957-21

15. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
18 maj.

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

Delegationsbeslut
 SN 2020.224-61    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande stödboende för personer med 

funktionsnedsättning. Linnea Housing and Care
 SN 2020.224-62    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal gällande stödboende för personer med 

funktionsnedsättning. Linnea Housing and Care
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 SN 2020.224-73    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande korttidsvistelse enligt 
LSS. Nytida Sverige AB

 SN 2020.224-74    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande korttidsvistelse enligt 
LSS. Nytida Sverige AB

 SN 2020.224-75    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande korttidsvistelse enligt 
LSS. Nytida Sverige AB

 SN 2020.224-77    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande daglig verksamhet enligt 
LSS. Misa AB

 AVT 2020.094-56    Ramavtal, konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer. 
Casa Omsorg AB

 SN 2021.014-8    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Placeringsavtal för konsulentstödda familje- och 
jourhem samt behandlingshem. Madab Vård & Omsorg AB

 SN 2021.014-9    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande konsulentstödda 
familjehem för barn och ungdomar. Svenska familjehem AB

 AVT 2019.074-2    Avtalsförlängning, Tunstall AB
 SN 2021.010-5    Protokoll  SNSU 2021-04-27 signed
 SN 2020.113-5    Delegationsbeslut enligt 1.10.1, Beslut om utredning Lex Sarah
 SN 2021.096-1    Delegationsbeslut enligt 8.1.1, Beslut om att inleda utredning enligt Lex Sarah
 SN 2019.176-3    Delegationsbeslut enligt 10.1.3, beslut om direktupphandling från 250 tkr till 28% 

av tröskelvärdet
 AVT 2020.093-1    Avtal för trygghetslås inom hemtjänsten, Axlås Solidlås AB
 SN 2021.097-1    Delegationsbeslut enligt 10.3.6, Hyreskontrakt för Fabriksvägen 1, Stockholms 

läns sjukvårdsområde. Vallentuna-Mörby 1:118
 SN 2021.097-2    Delegationsbeslut enligt 10.3.6, Kontrakt för lokal, Fabriksvägen 1. Vallentuna-

Mörby 1:118
 SN 2021.094-1    Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Överenskommelse och 

utbetalningsunderlag för ungdomsjobb 2021
 SN 2021.014-10    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om köp av individplatser på jourhem. 

Sapling AB
 SN 2021.014-11    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Placeringsavtal HVB Barn och unga. Krica 

Behandling & Utbildning
 SN 2021.014-12    Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 % av 

tröskelvärdet - Köp av individplatser samt dokumentation av muntlig offertförfrågan
 SN 2021.014-13    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem för barn och ungdomar, Casa Omsorg AB
 SN 2021.094-3    Överenskommelse och utbetalningar för ungdomsjobb 2021, Arbetsförmedlingen
 AVT 2019.070-13    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Humana LSS 

Sverige AB
 AVT 2019.070-14    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Fideli Omsorg 

AB
 AVT 2019.070-15    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Aberia health 

care AB
 AVT 2019.070-16    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Nytida 

Solhaga Sverige AB
 AVT 2019.070-17    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Patia LSS AB
 AVT 2019.070-19    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Attendo 

Samsa AB
 AVT 2019.070-20    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Attendo LSS 

AB
 AVT 2019.070-21    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Lansen 

Omsorg AB
 AVT 2019.070-22    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Lästringe 

Alma AB
 AVT 2019.070-23    Delegationsbeslut enligt 7.4, Beslut om förlängning av ramavtal, Stockholms 

stadsmission
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16. Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad 
vårdnadshavare (vid stadigvarande vård och fostran i annat 
enskilt hem än föräldrahemmet) 6 kap 8§ FB (SN 2021.088)
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