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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 89
Förslag från (S) Syn och hörselkonslulent (SN 2021.141)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till socialförvaltningen till socialnämnden den 14 
september ta fram en skriftlig beskrivning om dagens läge. 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes yrkande. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott uppdrar till 
socialförvaltningen till socialnämnden den 14 september ta fram en skriftlig beskrivning om 
dagens läge. 
Ing-Marie Elfström yrkar att Vallentuna kommun fortsatt ska ha en kommunalt anställd syn 
och hörselkonsulent/ hörseltjänst. Detta som en stadigvarande och stabil tjänst och som 
motsvarar invånarnas behov, se bilaga 3. 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot avslag och finner att socialnämndens 
arbetsutskott finner att yrkandet avslås.
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner socialnämndens 
arbetsutskott  beslutar i enlighet med hans eget förslag.
 

Beslutsunderlag
 §74 Förslag från (S) Syn och hörselkonslulent
 (S) Väcker ärende om syn och hörselkonsulent



Vallentuna 2021 08 31 

Socialnämndens arbetsutskott, ärende 16. Yrkande om syn och hörselkonsulent. 

Socialdemokraterna yrkar på  att Vallentuna kommun fortsatt ska ha en kommunalt anställd syn och 
hörselkonsulent/ hörseltjänst. Detta som en stadigvarande och stabil tjänst och som motsvarar 
invånarnas behov.  

Bakgrund: 

Under våren 2021 togs tjänsten som hörselkonsulent bort då personen som hade arbetet/ tjänsten sa 
upp sig. En bidragande orsak var också att det pågick/ pågår en covidpandemi.   

Socialdemokraterna anser att socialnämnden saknade en redovisning för processen att ta bort 
tjänsten utan att rådgöra med pensionärsråd och funktionshinderråd, samt att man genomförde 
beslutet innan de som fått hjälp av syn och hörselinstruktören blivit informerade. 

Med oro och förvåning har Socialdemokraterna  under våren 2021 från olika håll fått höra att 
tjänsten syn och hörselinstruktör nu inte längre fanns. De som då fick hjälp av kommunens syn och 
hörselinstruktör möttes helt förvarning av att tjänsten inte längre fanns och att man istället fick 
vända sig till regionen. Kommunen har två rådgivande organ, Pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet, som i många år varit engagerade i denna förebyggande service. Frågan har 
inte tagits upp med råden. Ej heller har vi politiker blivit informerade vilket vi anser hade varit 
klädsamt.  

Tjänsten syn och hörselinstruktör har även tidigare varit föremål för neddragningar. Observeras bör 
att den inte är lagstadgad. Tjänsten har minskats kraftigt och varit på förslag att tas bort flera 
gånger. Senast för ett par år sedan. Ett massivt motstånd från pensionärs-, funktionshinders- och 
anhörigföreningar fick kommunen att ändra sig och behålla tjänsten. Även denna gång kom 
reaktionerna att bli starka. Dels för att en liten men viktig förebyggande service drogs in, dels för att 
man gör det utan att inhämta synpunkter från dem som berörs av frågan - det vill säga enskilda, 
anhöriga, pensionärs och funktionshinderföreningar. 

Pensionärs och Funktionshinderråden ska ge perspektiv på pensionärsfrågor respektive 
funktionshinderfrågor när beslut i kommunen ska fattas. De är remissorgan i frågor som berör 
pensionärer respektive personer med funktionsvariation. Varför  inhämtades inte deras synpunkter? 

Det är viktiga grupper med mycket kunskaper!Socialdemokraterna anser att vi ska satsa mer på 
förebyggande verksamhet - inte mindre! 

Socialdemokraterna yrkar på 
- att Vallentuna kommun fortsatt ska ha en kommunalt anställd syn och hörselkonsulent/
hörseltjänst. Detta som en stadigvarande och stabil tjänst och som motsvarar invånarnas behov.

För socialdemokraterna i Vallentuna Ing-Marie Elfström 2021 08 31 

Bilaga 3



Syn och hörselkonsulent 

Utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer så gjorde Socialtjänsten en paus för tjänsten 
syn och hörselkonsulent. Under denna tid så har syn och hörselkonsulenten sagt upp sig.

Vi fortsätter att ha syn och hörselkonsulent från den 15 oktober på träffpunkten i samma omfattning 
som vi tidigare har haft 20%. 

Vi kommer att göra en utvärdering i januari 2022 för att se över behovet och återkomma om det 
behövs justeringar i denna tjänst utifrån invånarnas behov. 

I uppdraget ingår att vägleda kring syn- och hörselfrågor samt att bytta batterier och slangar på 
hörapparater. 



 
 
 
 

Vallentuna  2021 06 22  
 
Socialnämnden 2021 06 22   
 
Socialdemokraterna väcker ärende om att fortsatt ha en kommunalt anställd syn och 
hörselkonsulent/ hörseltjänst. Detta som en stadigvarande och stabil tjänst.  
  

 Socialdemokraterna yrkar att Socialnämnden beslutar: 

- att Vallentuna kommun fortsatt ha en kommunalt anställd syn och hörselinstruktör/ hörseltjänst.  

- att socialnämnden får en redovisning för processen att ta bort tjänsten utan att rådgöra med 
pensionärsråd och funktionshinderråd, samt att man genomförde beslutet innan de som fått hjälp av 
syn och hörselinstruktören blivit informerade. 

Med oro och förvåning har Socialdemokraterna de senaste dagarna från olika håll fått höra att 
tjänsten syn och hörselinstruktör nu inte längre finns. De som idag får hjälp av kommunens syn och 
hörselinstruktör möts helt utan förvarning av att tjänsten inte längre finns och att man istället får 
vända sig till regionen. Kommunen har två rådgivande organ, Pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet, som i många år varit engagerade i denna förebyggande service. Frågan har 
inte tagits upp med råden. Ej heller har vi politiker blivit informerade vilket vi anser hade varit 
klädsamt.  

Tjänsten syn och hörselinstruktör har även tidigare varit föremål för neddragningar. Tjänsten har 
minskats kraftigt och varit på förslag att tas bort flera gånger. Senast för ett par år sedan. Ett massivt 
motstånd från pensionärs-, funktionshinders- och anhörigföreningar fick kommunen att ändra sig 
och behålla tjänsten. Även denna gång kommer reaktionerna att bli starka. Dels för att en liten men 
viktig förebyggande service dras in, dels för att man gör det utan att inhämta synpunkter från dem 
som berörs av frågan - det vill säga enskilda, anhöriga, pensionärs och funktionshinderföreningar. 

Pensionärs och Funktionshinderråden ska ge perspektiv på pensionärsfrågor respektive 
funktionshinderfrågor när beslut i kommunen ska fattas. De är remissorgan i frågor som berör 
pensionärer respektive personer med funktionsvariation. Varför har man inte inhämtat deras 
synpunkter? 

Socialdemokraterna anser att vi ska satsa mer på förebyggande verksamhet - inte mindre! 

 
    
 
För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström   Anna-Maria Boström 
 
 Vallentuna 2021 06 22 
  
 
  
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 74
Förslag från (S) Syn och hörselkonslulent
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.
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