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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Christina Birger (M), Johan Schylander (M), Pierre Blanc (L), Monique 
Nilsfors (S), Lars Stenling (SD)

Övriga närvarande David Gyllenstråle (Socialchef), Ann-Sophie Holgersson 
(Myndighetschef), Annica Brozin (Nämndsekreterare), Ganimete Kalludra 
(Avdelningschef), Monica Bergström  (Enhetschef Öppenvården vuxen 
och Stödboendet Runristaren) §§123-125, Heidi Ekström Stapf 
(Enhetsschef enheten för funktionsnedsättning) §§123-125

Paragrafer §§123-131

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 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§123 Val av justerare
§124 Fastställande av dagordning
§125 Verksamheten informerar
§126 Månadsuppföljning januari – oktober 2021
§127 Yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom socialnämnden
§128 Årlig revidering av socialnämndens delegationsordning
§129 Rekvirerat statsbidrag i syfte att höja befintlig habiliteringsersättning
§130 Redovisning av delegationsbeslut
§131 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 123
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 124
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring:

 ärende "Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare (vid stadigvarande
vård och fostran i annat enskilt hem än föräldrahemmet)enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken
(FB)" tas ur dagordningen.

I övrigt i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 125
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Dagverksamhet för äldre
 Lex Sarah
 Runristaren
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 126
Månadsuppföljning januari – oktober 2021 (SN 2021.036)
Beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen januari – oktober 2021 och överlämnar till 
kommunstyrelsen.

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

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden godkänner månadsuppföljningen 
januari – oktober 2021 och överlämnar till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det

Beslutsunderlag
 §105 SN AU Månadsuppföljning januari – oktober 2021
 Tjänsteskrivelse. 2021-10-27, Månadsuppföljning januari-oktober 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 127
Yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom socialnämnden (SN 
2019.101)
Beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande jämte utredning om inrättande av ett äldreutskott och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt Alliansgruppledarnas förslag till ny nämndorganisation (Bilaga 2) 
fått ett uppdrag att utreda om ett särskilt äldreutskott bör inrättas på sikt inom socialnämnden 
med hänsyn till det växande antalet äldre i kommunen.

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
 §106 SN AU Yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom socialnämnden
 Tjänsteskrivelse avseende yttrande om inrättande av äldreutskott
 Förslag till ny nämndorganisation
 Yttrande om inrättande av ett äldreutskott
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 128
Årlig revidering av socialnämndens delegationsordning (SN 2020.164)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Process och rutin för revidering av Socialnämndens delegationsordning har 
arbetsgruppen för processen gjort en årlig genomlysning av delegationsordningen.

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
 §107 SN AU Årlig revidering av socialnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse Årlig revidering av SN Delegationsordning 2021
 Årlig revidering av Delegationsordning 2021 version med spår av ändringar
 Årlig revidering av Delegationsordning 2021 Ren version
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 129
Rekvirerat statsbidrag i syfte att höja befintlig habiliteringsersättning (SN 
2021.165)
Beslut
Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen för år 2021 till 13 kronor och 50 öre 
per timme.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde i maj månad att godkänna socialförvaltningens 
ansökan till Socialstyrelsen gällande rekvirering av statsbidrag i syfte att höja befintlig 
habiliteringsersättning. Socialförvaltningen har därefter rekvirerat totalt 1 152 266 kronor.
Utifrån rekvirerat belopp, antalet kunder som har beslut om daglig verksamhet och omfattning 
av deras närvaro så är förvaltningens beräkningar att beloppet motsvarar en höjning av 
habiliteringsersättningen för år 2021 med sju kronor och femtio öre (7,5) per timme utöver de 
sex (6) kronor som nu utbetalas.

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
 §108 SN AU Rekvirerat statsbidrag i syfte att höja befintlig habiliteringsersättning
 Tjänsteskrivelse - Rekvirerat statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 130
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
3 november.

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 2021.054-6  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande köp av plats i särskilt 

boende för äldre enligt SoL. Nytida Rånäs
 SN 2021.054-7  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande köp av plats i särskilt 

boende för äldre enligt SoL. Nytida Rånäs
 SN 2021.054-8  Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande köp av plats i särskilt 

boende för äldre enligt SoL. Nytida Rånäs
 AVT 2021.092-4  Avtal, LOV familjerådgivning enligt SoL. AB Söderstöd
 AVT 2021.098-1  Delegationsbeslut enligt 7.14, Avtal om handledning i psykosocialt 

arbete
 SN 2021.010-11  Protokoll  2021-10-26 SNSU signed
 AVT 2017.094-3  Avtal, hemtjänst enligt LOV. Anita Care AB
 AVT 2017.094-4  Avtal, Hemtjänst enligt LOV. AB Solskens omsorg och Service
 AVT 2017.094-5  Avtal, hemtjänst enligt LOV. OC Vård och sällskap AB
 AVT 2017.094-6  Avtal, hemtjänst enligt LOV. Olir AB
 SN 2021.035-34  Delegationsbeslutslista oktober 2021 serveringstillstånd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

§ 131
Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 3 november.

Beslutsunderlag
 SN 2021.076-9  Kommunfullmäktige, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 

kvartal 1, 2021
 Beslut från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 29327-21
 SN 2020.219-7  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om anställningsvillkor
 SN 2019.246-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) kompetensförsörjning och 

utveckling för kommunalt anställda sjuksköterskor
 Kommunfullmäktige, Deltagande på distans i fullmäktiges styrelsens och nämndernas

sammanträden
 Kommunfullmäktige, Revidering av arkivreglemente
 SN 2021.092-21  Beslut från IVO angående anmälan enligt Lex Sarah, 3.1.2-27035/2021
 Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 22242-21
 Minnesanteckningar från samråd med Kommunala funktionshinderrådet (KFR) 2021-

06-18
 Minnesanteckningar från samråd med Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2021-09-07
 SN 2021.011-12  Protokoll SNAU 2021-11-02 signed
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SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: ING-MARIE ELFSTRÖM
ORGANISATION: Vallentuna SN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a85df7f8ce5767fc8ea77a75c1865281
DATUM & TID: 2021-11-17 08:03:52 +01:00

NAMN: TORBJÖRN EINARSSON
ORGANISATION: Vallentuna SN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _097bb08ffc59851a81766d62cf89dc0a3d
DATUM & TID: 2021-11-17 10:19:19 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
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