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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Läget under sommaren
 Beslut från IVO Lex Sarah hemtjänst
 Träffpunkten öppnar igen 

4. Månadsuppföljning januari – juni 2021 Socialnämnden (SN 
2021.036)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – juni 2021.

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

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-11, Månadsuppföljning januari-juni 2021
 §82 SN AU Månadsuppföljning januari – juni 2021 Socialnämnden
 Manadsrapportering januari-juni 2021

5. Lex Sarah IFO barn- och familj (SN 2021.114)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
En utredning enligt lex Sarah har genomförts utifrån framkomna brister i handläggning och 
dokumentation på barn- och familjeenheten på myndighetsavdelningen. Utifrån vad som 
framkommit i utredningen så bedöms det inträffade som en påtaglig risk för missförhållande. 
Enheten planerar utifrån utredningen att vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser 
inträffar igen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse -  utredning enligt lex Sarah myndighetsavdelningen.
 Utredning enligt lex Sarah.
 §83 SN AU Lex Sarah IFO barn- och familj
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6. Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet (SN 
2021.042)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och lämna över till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Vallentuna har i motion inskickad till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att kommunfullmäktige ska uppdra till socialnämnden att:

- lämna förslag en uppsökande verksamhet som innefattar och når alla de grupper som ingår i 
socialstyrelsens definition av hemlöshet och förslag på åtgärder.
- att ge förslag till en tidplan och att beräkna kostnader för de förslagna åtgärderna.
- att i sitt budgetförslag ta upp medel och till kommunstyrelsen lägga förslag på åtgärder som 
faller utanför socialnämndens ansvarsområde inklusive identifierat behov av bostäder som 
kan förhyras av de som idag står utanför bostadsmarknaden.
- att efter ett års åtgärder inkomma med en uppföljande rapport.

Motionen har skickats på remiss till socialnämnden varpå socialförvaltningen nu återkommer 
med remissvar:

- Socialförvaltningens bedömning är att socialnämnden genom nuvarande verksamheter når 
de grupper som ingår i Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet.
- utifrån att bedömningen är att socialnämnden når samtliga grupper av socialstyrelsens 
definition av hemlösa så lämnas inget förslag till tidsplan eller beräkning av kostnader.
- Socialförvaltningen konstaterar att det råder en allmän brist på bostäder, inte bara i 
Vallentuna kommun utan också nationellt. Planering av bostäder i kommunerna regleras i Lag 
(2000: 1 381) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och faller inte under 
Socialnämndens ansvarsområde.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja 

goda levnadsförhållande i Vallentuna kommun
 Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda 

levnadsförhållande i Vallentuna kommun
 Remiss, Motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda 

levnadsförhållanden
 §76 SN AU Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet

7. Överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet (SN 2021.074)
Förslag till beslut
Socialnämnden antar den nya reviderade överenskommelsen om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Kommunerna i Stockholms län rekommenderas att anta reviderad överenskommelse om 
samverkan inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen innehåller vissa 
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förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar mot tidigare överenskommelse som gäller 
från 2003. Förvaltningen är positiv till den nya reviderade överenskommelsen om 
patientnämndsverksamhet.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-25 Överenskommelse om samverkan inom 

patientnämndsverksamhet
 Rekommendation om att anta Överenskommelse om samverkan inom 

patientnämndsverksamhet, S/21/0049
 §77 SN AU Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet

8. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 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

Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2021. Inga beslut inom barn och familj 
och inga inom området äldreomsorg.

LSS

Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställt beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2021.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-09, Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2021
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 2
 §78 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2021
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9. Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål (SN 2021.136)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som sitt svar på remiss av SOU 2021:46 
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.

Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har den 22 juni 2021 remitterat betänkandet av utredningen om snabbare 
lagföring till Vallentuna kommun med inbjudan att lämna synpunkter över utredningen. De 
förslag som läggs fram i betänkandet omfattar bland annat åtgärder för snabbare lagföring av 
brott för unga lagöverträdare.
Socialnämnden i Vallentuna kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. 
Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål har pågått sedan 2019 och visat 
positiva resultat. Socialnämnden instämmer med utredningen att snabbare lagföring och tidiga 
insatser från samhällets sida för dem som i ung ålder hamnar i kriminalitet minskar risken för 
fortsatt brottslighet samtidigt som arbetet inom rättsväsendet effektiviseras. Det är också 
angeläget att socialtjänsten kommer in i ett tidigt skede för att kunna sätta in skydds- och 
stödåtgärder för den unge.
I socialnämndens roll ligger redan idag att närvara vid förhör som hålls med misstänkta 
personer under 18 år. I försöksverksamheten har ambitionen varit att förhör med unga 
lagöverträdare ska hållas inom en vecka från brottet eller ingripandet, vilket innebär att 
socialnämnden involveras tidigare i lagföringsprocessen. Socialnämnden konstaterar att detta 
inte har lett till ökade kostnader eller personalresurser, men det kan också bero på låg 
inströmning av den typen av ärenden i kommunen under de senaste åren, vilket också kan 
variera i tiden. Socialnämnden konstaterar även att utredningstiderna blivit betydligt kortare, 
vilket är positivt både för socialnämnden och för de unga. Socialnämnden instämmer vidare 
med utredningens förslag att förhör inom en vecka som huvudregel är rimligt och ger 
utrymme för socialtjänsten att anpassa bemanning och resurser. Emellertid förekommer det att 
Polismyndigheten kallar socialnämnden till förhör med den unge direkt i samband med 
ingripandet vilket i de flesta fall är omöjligt, särskilt vid ingripanden utanför kontorstid, dvs. 
under socialjourens beredskap.
Vad gäller samverkan kring snabbförfarandet för unga lagöverträdare mellan 
Polismyndigheten och socialtjänsten har socialnämnden även innan införandet av 
försöksverksamheten haft ett väl fungerande samarbete med Polismyndighetens 
ungdomsgrupp på lokal nivå. När försöksverksamheten infördes 2019 har samverkansmöten 
med Polismyndigheten kring snabbare lagföring för unga lagöverträdare utökats till att även 
omfatta övriga nordostkommuner. Detta utökade samarbete med regelbundna 
samverkansmöten har dock inte kommit igång fullt ut som planerat, vilket bland annat berott 
på den rådande situationen med pandemin. Socialnämnden ser i övrigt positivt på en fortsatt 
samverkan med Polismyndigheten kring snabbförfarande och att samarbetet utvecklas till att 
omfatta fler kommuner och övriga aktörer i rättskedjan, i enlighet med utredningens förslag. 
Socialnämnden instämmer i att förutsättningen för ett samarbete över kommungränserna är att 
det tecknas frivilliga överenskommelser som tar hänsyn till kommunernas lokala 
förhållanden.
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Sammantaget ser socialnämnden positivt på att försöksverksamheten med en snabbare 
lagföring i enlighet med förslaget i utredningen förlängs. Socialnämnden tillstyrker således 
förslaget.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse Remissvar final
 Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
 §79 SN AU Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

10. Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 
Närbutiken i Vallentuna, Vallentuna (SN 2021.147)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Närbutiken i Vallentuna AB organisationsnummer 
559313-1914, ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror i detaljhandel tills vidare 
vid försäljningsstället Närbutiken i Vallentuna, Åby Alle 2, Vallentuna.

Beslutet fattas enligt kap 5 § 1 Lag om tobak och liknande produkter (LTLP).

Ärendebeskrivning
Närbutiken i Vallentuna AB organisationsnummer 559313-1914 ansöker om tillstånd för 
försäljning av tobak på Närbutiken i Vallentuna, Åby Alle 2, Vallentuna.
Remissinstanserna redovisar inget anmärkningsvärt. Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontors tillståndsgrupp har efter utredning funnit att det sökande bolaget kan 
beviljas tobakstillstånd.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-05, Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 

Närbutiken i Vallentuna, Vallentuna
 Underlag, Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, Närbutiken i Vallentuna, 

Vallentuna
 §80 SN AU Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, Närbutiken i Vallentuna

11. Yttrande på remissförslag gällande reglementesändringar till 
socialnämnden (SN 2021.134)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och överlämna det till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021 beslutat att skicka förslag om reglementesändringar 
till Socialnämnden på remiss. (KS 2021.069 § 78)

Kommunens organisation vad gäller arbetsmarknadsåtgärder ändrades under 2019. Några 
konsekvensändringar vad gäller kommunens reglementen har inte genomförts.
Kommunstyrelsen är kommunens arbetslöshetsnämnd, i lagens bemärkelse. Av 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för:
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- att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
- att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Socialnämnden anser att det är positivt att ett förtydligande av socialnämndens reglemente 
görs och ställer sig positivt till förslaget. Socialförvaltningen har inga synpunkter på 
remissförslaget gällande reglementsändringar till socialnämnden.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Yttrande Remissförslag gällande reglementesändringar till 

socialnämnden
 Remissförslag gällande reglementesändringar till socialnämnden §78 KS
 Yttrande - Remissförslag gällande reglementesändringar till socialnämnden
 §84 SN AU Yttrande på remissförslag gällande reglementesändringar till socialnämnden

12. Valärende kommunala funktionshinderrådet (SN 2021.145)
Förslag till beslut
Socialnämnden utser Anna Frisell till ledamot i kommunala funktionshinderrådet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utsåg den 14 juni 2021 Anna Frisell (M) till ordförande i Kommunala 
funktionshinderrådet
(KFR).

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-07-28, Valärende KFR
 §85 SN AU Valärende kommunala funktionshinderrådet

13. Kontaktpolitikerbesök 2021 (SN 2021.024)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte genomföra några kontaktpolitikerbesök under höstterminen 
2021.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare informerar socialnämnden om kontaktpolitikerbesöken för hösten 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 2022 
kommer att bereda ärendet på nytt.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-09, Kontaktpolitikerbesök 2021
 §86 SN AU Kontaktpolitikerbesök 2021
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14. Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd (SN 2021.139)
Förslag till beslut
Socialnämnden avslår förslaget.

 

Handlingar
 (S) Väcker ärende alkoholtillstånd
 Protokollsutdrag SN §72 Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd
 Bilaga 1,Yrkande (S) om alkoholtillstånd
 §87 SN AU Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd

15. Förslag från (S) Sammanträdestider för socialnämnden (SN 
2021.140)
Förslag till beslut
Socialnämnden avslår förslaget.

 

Handlingar
 §73 Förslag från (S) Sammanträdestider för socialnämnden
 (S) Väcker ärende om tider för sammanträden SN
 Bilaga 2, Yrkande(S) mötestider
 §88 SN AU Förslag från (S) Sammanträdestider för socialnämnden

16. Förslag från (S) Syn och hörselkonsulent (SN 2021.141)
Handlingar
 (S) Väcker ärende om syn och hörselkonsulent
 Bilaga 3, Yrkande (S) hörselkonsulent
 §89 SN AU Förslag från (S) Syn och hörselkonslulent
 Syn och hörselkonsulent
 §74 Förslag från (S) Syn och hörselkonslulent

17. Förordnande att besluta om polishandräckning (SN 
2018.217)
Förslag till beslut
Socialnämnden förordnar följande personer att besluta om polishandräckning enligt 43 § 2 p. 
LVU samt 45 § LVM:

Benita Öfverström, socialsekreterare socialjouren
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Susanne Malmqvist, socialsekreterare socialjouren
Madelen Östling, socialsekreterare socialjouren

Ärendebeskrivning
Enligt 43 § 2 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 45 § lag
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska polismyndigheten på begäran av
socialnämnden lämna biträde för att föra ett barn, ungdom eller vuxen till beslutad
läkarundersökning samt lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av dessa lagar. För att beslut ska kunna fattas med
nödvändig skyndsamhet har nämnden möjlighet att förordna vissa ledamöter och
tjänstemän att besluta om polishandräckning.

Socialnämnden beslutade den 15 september 2020 §91 om förordnande att besluta om 
polishandräckning. Då förändringar har skett bland ansvariga behöver nytt beslut om 
förordnande att besluta om polishandräckning fattas av Socialnämnden.

De personer som enligt det tidigare beslutet är förordnade att besluta om polishandräckning 
enligt 43 § 2 p. LVU samt 45 § LVM och som behåller sitt förordnande är:

Torbjörn Einarsson (C), ordförande i socialnämnden
Anna Frisell (M), vice ordförande i socialnämnden
Jessica Johnson (L), ledamot i socialnämnden
Maud E Mellström (KD), ledamot i socialnämnden
Ulf Lundström (S), ledamot i socialnämnden
Lotta Stensö, enhetschef socialjouren.
Anja Nilsson, socialsekreterare socialjouren.
Anne Schwieler, socialsekreterare socialjouren.
Jenny Kyllergård-Hanson, socialsekreterare socialjouren.
Marie Håkansson, socialsekreterare socialjouren
Fariba Roosta, enhetschef äldreomsorg
Annika Pihl, gruppchef Barngruppen 0-12 år
Mikael Pettersson, gruppchef Familjerätt och Mottagning
Christin Björnberg, gruppchef Ungdomsgruppen 13-20 år
Malin Winge, enhetschef Barn och familjeenheten
Sara Lagerholm, gruppchef Placeringsgruppen 0-20 år
Heidi Stapf Ekström Enhetschef funk/vuxen
Susanne Rashid gruppchef funk

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-27, Förordnande att besluta om polishandräckning
 §90 SN AU Förordnande att besluta om polishandräckning

18. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 7 
september.
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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
 AVT 2017.094-2    Avtal, hemtjänst enligt LOV. Camillas Hemtjänst & Service i Vallentuna AB
 SN 2021.009-32    Delegationsbeslut enligt 7.5, individuellt avtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS, Frösunda Omsorg AB
 SN 2021.014-20    Delegationsbeslut enligt 7.17, Avtal om köp av individplatser på stödboende. 

Skellefteå individ AB
 SN 2021.054-2    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande köp av plats i särskilt boende 

för äldre enligt SoL. Solgårdens sjukhem
 SN 2021.010-8    Protokoll SNSU 2021-06-22 signed
 AVT 2021.062-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Personuppgiftsbiträdesavtal. SKR
 AVT 2021.063-1    Personuppgiftsbiträdesavtal angående tjänsten ESTER, Vetevi AB
 SN 2021.021-3    Delegationsbeslut enligt 1.37, Yttrande på tjänstemannaremiss gällande ansökan 

om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/LSS-boende på fastighet Molnby 4:1
 SN 2021.054-3    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande köp av plats i särskilt boende 

för äldre. Nytida Rånäs
 AVT 2021.049-2    Delegationsbeslut enligt 7.14, Avtal om handledning i psykosocialt arbete,
 SN 2021.009-33    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Attendo LSS AB
 SN 2021.009-34    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Attendo LSS AB
 SN 2021.009-40    Delegationsbeslut enligt 7.5, Avrop - individuellt avtal gällande bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS. Frösunda Omsorg AB
 SN 2021.009-35    Delegationsbeslut enligt 7.15, Direktupphandling upp till 28 % av tröskelvärdet 

- individplatser.
 SN 2021.009-38    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande särskilt boende för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Östanbrogården AB
 AVT 2021.053-3    Delegationsbeslut, Tilldelningsbeslut - Taxiresor
 AVT 2021.053-5    Avtal, taxiresor. Samtrans Omsorgsresor AB
 SN 2021.014-22    Delegationsbeslut enligt 7.17, Avtal om köp av individplatser på stödboende. 

Krica Behandling & Utbildning
 SN 2021.014-21    Delegationsbeslut enligt 7.15, Direktupphandling upp till 28 % av tröskelvärdet - 

individplatser. Casa Omsorg AB
 SN 2021.092-4    Delegationsbeslut enligt 3.2, Beslut om att Lex Sarah ska anmälas till IVO
 SN 2021.014-23    Delegationsbeslut enligt 7.17, Konsulentstödda familje- och jourhem samt 

behandlingshem, Madab Vård och omsorg AB
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 SN 2020.221-1    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande köp av plats i särskilt boende 
för äldre, Humana Omsorg AB

 SN 2021.009-45    Delegationsbeslut enligt 7.5, Avropsavtal -  individuellt avtal gällande bostad 
med särskild service för vuxna. Patia LSS AB

 SN 2021.009-46    Delegationsbeslut enligt 7.17, individavtal gällande stödboende för personer 
med funkitonsnedsättning enligt SoL, Linnea Housing and Care AB

 SN 2021.009-48    Delegationsbeslut enligt 7.15, Beslut om direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet - köp av individplatser, offertförfrågan, dokumentation av direktupphandling samt 
svar

 SN 2021.009-49    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS, Nytida AB

 SN 2021.009-43    Delegationsbeslut 7.17, Individavtal gällande daglig verksamhet enligt LSS, AB 
Solom

 SN 2021.009-44    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande daglig verksamhet enligt 
LSS, Österåker kommun

 SN 2021.009-50    Delegationsbeslut enligt, 7.15 Beslut om direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet - köp av individplatser, offertförfrågan, dokumentation av direktupphandlingar samt 
svar

 SN 2021.009-51    Delegationsbeslut enligt 7.17, Avtal gällande särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning, Vårdhemmet  Lugnet AB

 SN 2021.009-52    Delegationsbeslut enligt 7.17, Placeringsavtal. Edshemmet
 SN 2021.054-4    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande köp av plats i särskilt boende 

för äldre, Humana Omsorg AB
 SN 2021.014-27    Delegationsbeslut 7.17, Individavtal gällande konsulentstödda jourfamiljer för 

barn och ungdomar 0- cirka 20 år. Victoria Behandlingscenter
 SN 2021.014-26    Delegationsbeslut 7.17, Individavtal gällande konsulentstödda jourfamiljer för 

barn och ungdomar samt delegationsbeslut enligt 7.15 om direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet

 SN 2021.014-26    Delegationsbeslut 7.17, Individavtal gällande konsulentstödda jourfamiljer för 
barn och ungdomar samt delegationsbeslut enligt 7.15 om direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet

 SN 2021.014-25    Delegationsbeslut 7.17, Individavtal gällande konsulentstödda jourfamiljer för 
barn och ungdomar samt delegationsbeslut enligt 7.15 direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet. KC Familjehemsvård

 SN 2021.014-25    Delegationsbeslut 7.17, Individavtal gällande konsulentstödda jourfamiljer för 
barn och ungdomar samt delegationsbeslut enligt 7.15 direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet. KC Familjehemsvård

 SN 2021.014-24    Delegationsbeslut enligt 7.17, Placeringsavtal HVB Barn och unga. Krica 
Behandling & Utbildning

 SN 2021.009-47    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS, Nytida Solhaga Sverige AB

 SN 2021.009-42    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande stödboende för personer 
med funktionsnedsättning enligt SoL. PatiaAB

 SN 2021.009-41    Delegationsbeslut enligt 7.5, Avrop - individuellt avtal gällande bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS, Attendo LSS AB

 SN 2021.009-53    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande boendestöd enligt SoL. 
Stiftelsen Sjöviks folkhögskola

 SN 2021.009-54    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande daglig verksamhet enligt 
LSS. Nytida Solhaga Sverige AB

 SN 2021.151-2    Delegationsbeslut enligt 1.37, Yttrande på plansamråd för detaljplan över Mörby 
backe

 SN 2021.152-2    Delegationsbeslut enligt 1.37, Yttrande på plansamråd för detaljplan över del 2 av 
Rickebyhöjden

 AVT 2020.090-1    Delegationsbeslut enligt 7.11, Beslut om direktupphandling upp till 250 tkr, 
inköp av handledning för familjerättssekreterare

 AVT 2020.090-2    Delegationsbeslut enligt , Avtal med Samtal AB angående handledning
 AVT 2020.079-3    Delegationsbeslut enligt 5.2, Personuppgiftsbiträdesavtal med Samsoft Group 

AB
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 AVT 2021.051-2    Delegationsbeslut enligt 7.14, Avtal om handledning i psykosocialt arbete
 SN 2021.010-9    Protokoll SNSU 2021-08-17 signed

19. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 7 september.

Anmälda handlingar
     Kommunfullmäktige, Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden”
     Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2020
     Kommunfullmäktige, Revidering av servicepolicy
     Kommunfullmäktige, Kommunplan 2022-2024
     PlanMU, Avfallshantering i kommunens verksamheter
     Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2020 års bokslut
     Kommunfullmäktige, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
     Beslut från förvaltningsrätten, Stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om 

avskrivning, 4379-21
     Statistikrapport, Patientnämnden, 2021-05-01-2021-05-31
     Dom från förvaltningsrätten, Stöd och service till vissa funktionshindrade, 18205-21
     Dom från Förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 17624-21
     Dom från Förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen. 18561-21
 SN 2021.089-5    Beslut från IVO, ärendet avslutas 3.5.1-133882/2021-6
     Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 17129-21
     Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen 17250-21
 SN 2021.067-21    Beslut, IVO avseende påtaglig risk för allvarligt missförhållande hemtjänst, Dnr 

3.1.2-20361/2021-3
     Beslut från Kammarrätten, fråga om prövningstillstånd, Stöd och service till vissa 

funktionshindrade, Mål nr 5106-21
     Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 23054-21
     Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen,19334-21
     Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2021-07-01 - 2021-07-31
 SN 2021.011-10    Protokoll SNAU 2021-08-31 signed

20. Lex Sarah - Äldreomsorgen (SN 2021.092)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera till socialnämnden om 
hen uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom 
verksamheten. (14 kap 3§ SoL och 24 b§ LSS)

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas 
och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig 
risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg. (14 kap 6-7§§ SoL och 24 e-f §§ LSS)

För att en händelse ska vara ett missförhållande, krävs att någon har utfört en handling eller av 
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försummelse eller annat skäl inte utfört en handling som borde ha utförts (underlåtelse) och 
som har inneburit eller kunnat innebära ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas 
liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Det misstänkta missförhållandet uppmärksammades den 2,3, 25 och 26 mars 2021.
Händelsen inträffade inom den kommunala äldreomsorgen, SÄBO. Missförhållandet för 
aktuell kund bedöms ha pågått i flera år innan Lex Sarah rapportering gjordes.

Det framkommer av utredningen att kund inte har fått den omvårdnad som kund
behöver under en lång period. Det allvarliga missförhållandet för aktuell kund har uppstått på 
grund av en omfattande felhantering både gällande myndighetsutövningen och utförarens 
verkställighet av insats.

Händelsen bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande. En anmälan till IVO gjordes den 8 
juli 2021.

Handlingar
 Lex Sarah - Äldreomsorgen
 Lex Sarah utredning-Beslutad (delegationsbeslut)
 §91 SN AU Lex Sarah - Äldreomsorgen
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