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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00-20:45

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Johan Schylander (M), Monique Nilsfors (S), Antonio Paras (C), Anna-
Maria Boström (S), Lars Stenling (SD)

Övriga närvarande David Gyllenstråle (Socialchef), Ann-Sophie Holgersson 
(Myndighetschef), Annica Brozin (Nämndsekreterare), Sofia Stridh 
(Stabschef)

Paragrafer §§110-122

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)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§110 Val av justerare
§111 Fastställande av dagordning
§112 Verksamheten informerar
§113 Valärende kommunala funktionshinderrådet
§114 Delårsrapport januari – augusti 2021 Socialnämnden
§115 Internkontroll halvårsuppföljning 2021
§116 Sammanträdesplan socialnämnden 2022

§117 Samordnad upphandling av särskilt boende för personer med psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning

§118 Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
§119 Förslag från (V) och (S) till att utreda möjlighet till vaccinationspolicy
§120 Förändrat samverkansavtal socialjour nordost
§121 Redovisning av delegationsbeslut
§122 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 110
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 

3 / 17

Comfact Signature Referensnummer: 22472SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 111
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande tillägg:

 Valärende kommunala funktionshinderrådet
I övrigt i enlighet med utskick. 

4 / 17

Comfact Signature Referensnummer: 22472SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 112
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Programmet för skolnärvaro/skolsocionom
 Beslut gällande dagverksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 113
Valärende kommunala funktionshinderrådet (SN 2021.145)
Beslut
Socialnämnden utser följande representanter till kommunala funktionshinderrådet:
Ledamot: Ulf Lundström (S)
Ersättare: Maud E Mellström (KD)

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden utser följande representanter till 
kommunala funktionshinderrådet:
Ledamot: Ulf Lundström (S)
Ersättare: Maud E Mellström (KD)
Beslutsgång

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

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 114
Delårsrapport januari – augusti 2021 Socialnämnden (SN 2021.161)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna till kommunstyrelsen.

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

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
 §95 SN AU Delårsrapport januari – augusti 2021 Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-23, Ärenderubrik
 Delarsrapport januari-augusti 2021 (Socialnämnden) SN 2021-10-04
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 115
Internkontroll halvårsuppföljning 2021 (SN 2021.016)
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten ”Internkontroll: Halvårsuppföljning 2021”

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar genomförda internkontroller under årets första halvår
2021.

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
 §96 SN AU Internkontroll halvårsuppföljning 2021
 Halvårsrapport internkontroll 2021
 Internkontroll  halvarsuppfoljning 2021 (Soci (9)

8 / 17

Comfact Signature Referensnummer: 22472SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 116
Sammanträdesplan socialnämnden 2022 (SN 2021.144)
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesplanering för 2021:

- Socialnämndens arbetsutskott: 8/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6 , 30/8, 11/10, 1/11, 29/11

- Socialnämnden: 22/2, 29/3, 26/4, 24/5, 21/6, 13/9, 25/10, 15/11, 13/12

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer socialnämnden datum för nästkommande års sammanträden.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits i största 
möjliga mån för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder i regel klockan 09:00 och socialnämndens 
sammanträde förläggs i regel klockan 18.00.

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
 §97 SN AU Sammanträdesplan socialnämnden 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-07-26, Sammanträdesplan
 Sammanträdesplan SN 2022 - förslag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 117
Samordnad upphandling av särskilt boende för personer med psykisk 
ohälsa och funktionsnedsättning (SN 2021.159)
Beslut
Socialnämnden godkänner upphandlingsdokumentet avseende upphandling av särskilt boende 
för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har under 2020 initierat behovet av ett ramavtal avseende särskilt boende 
för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning då kommunen saknar ett.
Vallentuna kommun har fått en inbjudan från Upplands Väsby kommun om att delta i den 
samordnade upphandlingen avseende särskilt boende för personer med psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning.
Upphandlingsdokumentet ska efter annonsering leda till avtal inom nedanstående områden:
- Hem för vård och boende (HVB)
- Hem för vård och boende (HVB) för personer över 18 år med samsjuklighet
- Stödboende för personer över 18 år
- Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa

Beräknad volym under avtalstiden:
- HVB: 6 platser
- HVB för personer med samsjuklighet: 3 platser
- Stödboende: 2 platser
- Särskilt boende: 9 platser

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
 §98 SN AU Samordnad upphandling av särskilt boende för personer med psykisk 

ohälsa och funktionsnedsättning
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-09, Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa och 

funktionsnedsättning
 Upphandlingsdokument läskopia_20210916_151618
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 118
Socialjourens tillgång till verksamhetssystem (SN 2021.045)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialjouren har idag 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 fick i uppdrag av socialnämnden att utreda om de legala hindren kvarstår. 
Utredningen har visat att det är möjligt att socialjouren kan ta del av sekretessbelagd 
information genom en uppdatering av samverkansavtal med rådande bestämmelser enligt 
9.kap 37 § KL samt 2 kap. 1 § OSL.

Beslutsunderlag
 §99 SN AU Förslag från (V) Jour
 Tjänsteskrivelse Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 119
Förslag från (V) och (S) till att utreda möjlighet till vaccinationspolicy (SN 
2021.160)
Beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att sträva efter att all personal som arbetar 
med vård- och omsorg ska vara vaccinerade mot Covid-19.
 
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström, båda (S), och Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att 
sträva efter att all personal som arbetar med vård- och omsorg ska vara vaccinerade mot 
Covid-19.
Gunnar Bergström (V) och Ing-Marie Elfström (S) yrkar
att socialförvaltningen formulerar en policy med ett krav på nyanställda inom vårdnära 
verksamheter inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara att de är vaccinerade.
att för den personal som inte är vaccinerad ska, om det är arbetsrättsligt möjligt, kunna 
anvisas arbetsuppgifter så att smittspridning hos personer i riskgrupp och äldre minimeras. En 
sådana åtgärd ska utformas utifrån de specifika omständigheterna i varje individuellt fall.

att eftersom Vallentuna kommun har valt att ha en relativt stor andel timanställda inom vård 
och omsorg så är det viktigt att de erbjuds andra ”smittsäkra” arbetsuppgifter samt tillgång till 
utbildning och vaccination på betald arbetstid på samma villkor som de tillsvidareanställda. 
Beslutsgång

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
de båda yrkandena mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med hans 
eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §100 SN AU Förslag från (V) och (S) till att utreda möjlighet till vaccinationspolicy
 §108 Förslag från (V) och (S) till att utreda möjlighet till vaccinationspolicy
 Förslag från (V) och (S) till att utreda möjlighet till vaccinationspolicy
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 120
Förändrat samverkansavtal socialjour nordost (SN 2021.164)
Beslut
Socialnämnden beslutar att

1. ingå ett förändrat samverkansavtal för socialjour nordost från och med den 16 november 
2021 fram till den 31 december 2025.

2. samverkansavtalet för socialjour nordost daterad den 18 maj 2011 upphör att gälla.

3. socialchefen ska ges rätt att förlänga samverkansavtalet för socialjour nordost.

Ärendebeskrivning
Kommunerna Vallentuna, Norrtälje, Täby, Danderyd och Österåker samt städerna Lidingö 
och Vaxholm har sedan år 2012 ett samverkansavtal om en gemensam socialjour där 
Vallentuna kommun är huvudman.

Syftet med samverkansavtalet är att invånarna i de medverkande kommunerna ska 
tillhandahållas det stöd de behöver inom ramen för socialtjänstens verksamhetsområde på tid 
då socialkontoren har stängt. Jourens arbetsuppgifter är handhavande av akut socialt arbete. I 
arbetsuppgifterna ingår myndighetsutövning, handläggning, rådgivning, konsultation samt 
kris- och stödsamtal.

Samverkansavtalet har omförhandlats i syfte att socialjourens medarbetare ska ges tillgång till 
respektive kommuns journalsystem. Genom ett förändrat samverkansavtal där ansvaret 
tydliggörs hos uppdragsgivande kommun kan medarbetarna på socialjouren omfattas av 
sekretess. På det sättet får de anställda hos uppdragstagare elektronisk tillgång till 
sekretessreglerade uppgift hos uppdragsgivande kommun genom bestämmelserna i 26 kap. 
OSL. Uppdragstagarens tjänstemän som med stöd av 9 kap. 37 § KL har extern delegation 
enligt samverkansavtalet och de samverkande kommunernas delegationsordningar, är 
skyldiga att iaktta socialtjänstens sekretess för uppgifter de får tillgång till hos 
uppdragsgivande kommun enligt 2 kap. 1 § 2 st. OSL.

Förändringen i samverkansavtalet ger positiva konsekvenser för barn/unga/vuxna och äldre. 
Det ökar möjligheten för att göra en adekvat bedömning av en akut situation samt förväntas 
öka rättssäkerheten.

Även mindre justering gällande jourens öppettider i samband med helger har gjorts. Det 
omförhandlade samverkansavtalet föreslås gälla från och med den 16 november 2021 fram till 
den 31 december 2025 med en uppsägningstid på 12 månader. Det föreslås även att 
socialchefen får rätt att förlänga samverkansavtalet innan avtalstidens slut.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

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
 §101 SN AU Förändrat samverkansavtal socialjour nordost
 Tjskr förändrat samverkansavtal socialjour nordost
 Samverkansavtal socialjour Nordost 2021-10-01 med rödmarkerade förändringar
 Samverkansavtal socialjour Nordost 2021-10-01
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 121
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
19 oktober.

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 2021.014-28  Delegationsbeslut enligt 7.15, Direktupphandling upp till 28 % av 

tröskelvärdet - individplatser. Saschas Familjearbete AB
 SN 2021.014-29  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal hos jourhem via Saschas 

Familjearbete AB
 SN 2021.009-55  Delegationsbeslut enligt 7.5, Avropsavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS. Attendo LSS AB
 SN 2021.010-10  Protokoll 2021-09-14 SNSU signed
 SN 2021.009-56  Delegationsbeslut enligt 7.5, Avropsavtal - individuellt avtal gällande 

bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Stadsmissionens gruppboende Nyby
 SN 2021.009-57  Delegationsbeslut enligt 7.15, Direktupphandling upp till 28 % av 

tröskelvärdet - individplatser med tillhörande handlingar. Nytida AB
 SN 2021.009-58  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS. Nytida AB
 SN 2021.014-30  Delegationsbeslut enligt 7.17, Placeringsavtal - konsulentstödda familje- 

och jourhem samt behandlingshem. Madab Vård & Omsorg AB
 SN 2021.014-31  Delegationsbeslut enligt 7.17, Placeringsavtal - konsulentstödda familje- 

och jourhem samt behandlingshem. Svenska Familjehem AB
 SN 2021.035-31  Delegationsbeslutslista över tobak - september
 SN 2021.035-32  Delegationsbeslutslista över serveringstillstånd - september
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

 SN 2021.009-59  Delegationsbeslut enligt 7.5, Avropsavtal -individuellt avtal gällande 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Frösunda Omsorg AB

 SN 2021.009-60  Delegationsbeslut enligt 7.5, Avropsavtal - individuellt avtal gällande 
bostad mer särskild service för vuxna enligt LSS. Attendo LSS AB

 AVT 2020.094-59  Ramavtal, konsulentstödda familje- och jourhem samt 
behandlingsfamiljer. Parcer AB

 SN 2021.014-32  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande konsulentstödda 
familje- och jourhem samt behandlingshem. Madab Vård & Omsorg AB

 SN 2021.092-20  Delegationsbeslut enligt 1.27, Yttrande till IVO efter begäran om 
komplettering av utredning, 3.1.2-27035/2021

 SN 2021.009-61  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB

 SN 2021.009-62  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande korttidstillsyn enligt 
LSS. Dianthus Omsorg AB

 SN 2021.014-33  Delegationsbeslut enligt 7.17, Placeringsavtal - HVB barn och unga. 
Krica Behandling & Utbildning

 SN 2021.054-5  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal. Sätra vård- och 
omsorgsboende

 AVT 2021.092-2  Avtal, LOV familjerådgivning enligt SoL, Deltagruppen AB
 AVT 2021.092-1  Avtal, LOV familjerådgivning enligt SoL, Familjemottagningen 

Danderyd AB
 AVT 2021.092-3  Avtal, LOV - familjerådgivning enligt SoL. Österåkers Pastorat
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 122
Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 19 oktober.

Beslutsunderlag
  Beslut från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om rättshjälp 

17228-21
  Beslut från Kammarrätten, Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om 

prövningstillstånd, 4669-21
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2021-08-01 - 2021-08-

31
 SN 2019.248-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (V) om arbetsmiljö och 

förutsättningar i hemtjänsten
  Kommunfullmäktige, Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för 

förtroendevalda
 SN 2021.081-5  Kommunfullmäktige, Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
  Kommunfullmäktige, Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala 

förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen 23511-21
  Dom från förvaltningsrätten, Stöd och service till vissa funktionshindrad, 28732-20
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 17228-21
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 27010-21
 SN 2021.011-11  Protokoll SNAU 2021-10-12 signed
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2021-09-01 - 2021-09-

30
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IDENTIFIKATIONS-ID: _062af6c4a1b35f956f08560c4d7e6027f1
DATUM & TID: 2021-10-27 15:25:17 +02:00

NAMN: TORBJÖRN EINARSSON
ORGANISATION: Vallentuna SN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08c8361b03af1056a5d3d351f765f67f05
DATUM & TID: 2021-10-27 15:32:54 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-27 15:33:02 +02:00
Ref: 22472SE
www.comfact.se
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