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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Verksamhetsplan 2022-2024 Socialnämnden (SN 2021.188)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2022-2024 och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller
nämndens mål, samt budget och plan för 2022-2024.

Handlingar
 §112 SN AU Verksamhetsplan 2022-2024 Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2022-2024 Socialnämnden
 Verksamhetsplan 2022-2024  SNAU

5. Rekommendation om att anta överenskommelsen om tillgång 
till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras 
utanför det egna hemmet (SN 2021.124)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen.

Ärendebeskrivning
Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om att kommuner och regioner ska ingå
överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet. Forskning visar att placerade barn och unga som grupp har betydligt fler 
hälsoproblem än andra jämnåriga, de har också en hög överrisk för fysisk och psykisk ohälsa i 
vuxen ålder. Samarbete mellan huvudmännen genom överenskommelser bedöms vara en 
viktig åtgärd för att kunna åstadkomma mer jämlik vård för den här gruppen.

Storsthlm och Region Stockholm har efter detta arbetat med att ta fram en överenskommelse. 
Framtagen överenskommelse har därefter varit ute på remiss vid två tillfällen och utifrån 
inkomna remissvar justerats. Storsthlms styrelse beslutade därefter i juni 2021 att 
rekommendera bland annat kommunerna i länet att anta överenskommelsen mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende tillgång till hälso-, sjuk- och 
tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.

Socialförvaltningen tillstyrker den rekommendationen och föreslår att socialnämnden antar 
överenskommelsen i sin helhet.
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Handlingar
 §113 SN AU Rekommendation om att anta överenskommelsen om tillgång till hälso-, 

sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet
 Tjänsteskrivelse - Rekommendation om att anta Överenskommelsen om tillgång till 

hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet
 Rekommendation om att anta överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och 

tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet

6. Verksamhetsberättelse personligt ombud 2021 (SN 2021.177)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2021 som 
skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Verksamheten syftar till att 
personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, 
med möjlighet att vara en del av samhället på jämlika villkor.
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.

Inför utbetalningen av statsbidrag för 2022 har länsstyrelsen begärt en redovisning av hur 
verksamheten har bedrivits det gångna året.

Handlingar
 §114 SN AU Verksamhetsberättelse personligt ombud 2021
 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2021
 Redovisning personligt ombud 2021 Vallentuna kommun

7. Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2022 (SN 
2021.176)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 
2022.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Verksamheten syftar till att 
personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, 
med möjlighet att vara en del av samhället på jämlika villkor. Ombuden arbetar på den 
enskildes uppdrag.

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud görs årligen och det krävs att behörig nämnd 
(socialnämnden) godkänner ansökan.

Handlingar
 §115 SN AU Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2022
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 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2022
 Ansökningsblankett för statsbidrag för personligt ombud 2022, Vallentuna kommun

8. Lokalförsörjningsprognos 2022-2031 (SN 2021.186)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens rekommendationer till åtgärder för att 
tillgodose förvaltningens lokalförsörjningsbehov under tidsperioden 2022-2031

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ska årligen presentera en lokalförsörjningsprognos till socialnämnden där 
förvaltningen redogör för sina behov de kommande 10 åren sett till lokalförsörjning samt 
överlämna förvaltningens rekommendationer för hur dessa behov bör tillgodoses.

Handlingar
 §116 SN AU Lokalförsörjningsprognos 2022-2031
 Tjänsteskrivelse 2021.11.08 Lokalförsörjningsprognos 2022-2031
 Lokalförsörjningsprognos Socialförvaltningen 2022-2031
 Yttrande jämte yrkande (S) SNAU

9. Avgifter för socialnämnden för 2022 (SN 2021.180)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att

- godkänner socialförvaltningens förslag till ”Avgifter för Socialnämnden för 2022”

–avgifterna gäller från och med 1 januari 2022

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta 
beslut om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om 
vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2020 § 142, om att fastställa ”Riktlinje om 
avgifter för Socialnämnden”. Kommunfullmäktige gav också Socialnämnden i uppdrag att 
fastställa årliga avgifter för Socialnämnden, utifrån fastställd riktlinje om avgifter för 
socialnämnden.

Avgifterna som fastställs i detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden”, som redogör för de avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt 
verksamhetsområde, avgifter som är specifika för Socialnämndens verksamhet.
Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan fattas årligen och 
baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen av socialnämnden, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.
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Socialförvaltningen föreslår i avgifter för 2022 en mindre justering av vissa avgifter 
(Exempelvis uppräkning utifrån nytt prisbasbelopp och någon enstaka höjning där avgiften 
har legat lågt utifrån kommunens självkostnad). Socialförvaltningen lyfter i förslaget inte upp 
några nya avgifter.

Handlingar
 §117 SN AU Avgifter för socialnämnden för 2022
 Avgifter för Socialnämnden för 2022
 Avgifter för socialnämnden för 2022
 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 KF § 142 - Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 6.4.4 Taxa för serveringstillstånd samt tillsyn av alkoholservering tobakslagen
 Yttrande jämte yrkande (S) SNAU - avgifter för socialnämnden

10. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 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 (0) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2021.

LSS

Socialförvaltningen har tre (3) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2021.

Handlingar
 §118 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2021
 Rapportering av icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
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 Rapport icke verkställda beslut kvartal 3

11. Översyn av ersättningsmodell hemtjänsten (SN 2021.179)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- kommunen inför differentierade ersättningsnivåer för utförare av hemtjänst i enlighet med 
bilaga för detta ändamål fr.o.m. 1 mars 2022
- ersättningen per timme i ersättningszon 1 från och med den 1 mars 2022 uppgår till 368 kr 
för omvårdnadsinsatser respektive 333 kr för serviceinsatser i egen regi samt 4 % 
momskompensation till externa utförare,
- ersättningen per timme i ersättningszon 2 från och med den 1 mars 2022 uppgår till 393 kr 
för omvårdnadsinsatser respektive 358 kr för serviceinsatser i egen regi samt 4 % 
momskompensation till externa utförare.
- kommunen delas in sex geografiska områden där externa utförare har möjlighet att välja 
inom vilket område/vilka områden de önskar vara verksamma i enlighet med bilaga för detta 
ändamål.

Socialnämnden beslutar att:
- godkänna förslaget till reviderat förfrågningsunderlag under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med förslag ovan,
- ge socialförvaltningen i uppdrag att senast den 30 juni 2023 återrapportera utfall och effekt 
av förändringarna till Socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en förändrad 
ersättningsmodell som speglar Vallentuna kommuns geografiska förhållanden för utförande 
av hemtjänst i kommunen. Målsättningen med översynen är att förbättra förutsättningarna för 
fler externa hemtjänstutförare att etablera sig i kommunen och att därigenom också öka 
valfriheten för kunderna. Förslaget innebär att kommunen delas in i sex geografiska områden 
där externa utförare har möjlighet att välja i vilket område/vilka områden de önskar vara 
verksamma. Indelningen baseras på de geografiska områdena i den av kommunen antagna 
befolkningsprognosen. Syftet med denna förändring är att skapa förbättrade möjligheter för 
externa utförare att etablera eller utöka sin verksamhet i Vallentuna kommun. Vidare innebär 
detta en möjlighet för externa utförare att etablera sin verksamhet i en eller flera mindre eller 
större geografiska zoner i kommunen utifrån verksamhetens förutsättningar och kapacitet. För 
att bidra till ökad kostnadstäckning för de utförare som har kunder i ytterområdena i 
kommunen föreslår Socialförvaltningen en differentierad ersättningsnivå med två olika 
ersättningszoner i enlighet med följande:

Ersättningszon 1 - Centrum och Nära centrala Vallentuna – Kragstalund, Ormsta, Bällsta, 
Haga, Centralorter utanför centrala Vallentuna - Lindholmen, Brottby Lövsättra (Ullnasjön), 
Karby
Ersättningszon 2 - Angarn, Ekskogen långsjön, Kumla, Skålhamra, Kårsta - Norrtäljegränsen, 
Markim, Frösunda, Garnsviken, Stava, Orkesta

Socialförvaltningen föreslår följande ersättningsnivåer i de olika zonerna. I ersättningszon 1 
uppgår ersättningen per timme i ersättningszon 1 från och med den 1 mars 2022 uppgår till 
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368 kr för omvårdnadsinsatser respektive 333 kr för serviceinsatser i egen regi samt 4 % 
momskompensation till externa utförare,
I ersättningszon 2 uppgår ersättningen per timme i ersättningszon 2 från och med den 1 mars 
2022 uppgår till 393 kr för omvårdnadsinsatser respektive 358 kr för serviceinsatser i egen 
regi samt 4 % momskompensation till externa utförare, Ersättningen inkluderar den årliga 
uppräkningen för 2022 om 1,01 %. De nya ersättningsnivåerna föreslås gälla från och med 1 
mars 2022. Socialförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast 
den 30 juni 2023 återrapportera utfall och effekt av förändringarna till Socialnämnden.

Förändringen innebär ett bidrag till måluppfyllelse vad gäller socialnämndens mål att:
- I samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som 
kännetecknas av mångfald och valfrihet.
- Genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst 
som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling,
- Använda sina resurser så att dessa skapar största möjliga kundnytta och
- Bedriva verksamheter av hög kvalitet och skapa trygghet för Vallentuna kommuns invånare.

Handlingar
 §119 SN AU Översyn av ersättningsmodell hemtjänsten
 Förändring av ersättningsmodell hemtjänsten
 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV 24 nov
 Utredning översyn ersättningsmodell hemtjänsten

12. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 7 
december.

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
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Delegationsbeslut
 SN 2021.185-2    Delegationsbeslut enligt 1.37, Yttrande gällande  detaljplan för Ställverket 

omfattande del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:29
 SN 2021.009-71    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-70    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-69    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-68    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-64    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-75    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-72    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-65    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-67    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-66    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-63    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.014-34    Delegationsbeslut enligt 7.17, Placeringsavtal - konsulentstödda familje- och 

jourhem samt behandlingshem. Svenska Familjehem AB
 SN 2021.009-73    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Svenska Familjehem AB
 SN 2021.009-74    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande daglig verksamhet enligt 

LSS. Nytida Solhaga Sverige AB
 SN 2021.009-76    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande korttidsvistelse enligt LSS. 

Nytida Tamburinen AB
 AVT 2021.003-9    Förlängning av ramavtal avseende platser i särskilt boende, Attendo Sverige AB 

Enhagsslingan
 AVT 2021.003-10    Förlängning av ramavtal avseende platser i särskilt boende, Attendo Sverige 

AB Johannesbergsvägen
 AVT 2021.003-11    Förlängning av ramavtal avseende platser i särskilt boende, Attendo Sverige 

AB Vårdbo
 AVT 2021.003-12    Förlängning av ramavtal avseende platser i särskilt boende, Gästhemmet 

Edsby slott AB
 AVT 2021.003-13    Förlängning av ramavtal avseende platser i särskilt boende, Vardaga 

äldreomsorg AB
 AVT 2021.003-14    Förlängning av ramavtal avseende platser i särskilt boende, Attendo Sverige 

AB Frösunda
 AVT 2021.003-15    Förlängning av ramavtal avseende platser i särskilt boende, Humana Omsorg 

AB Åby ängar
 SN 2021.010-12    Protokoll 2021-11-16 SNSU signed
 SN 2021.014-36    Delegationsbeslut enligt 7.15, Direktupphandling upp till 28 % av tröskelvärdet - 

individplatser. Victoria Behandlingscenter
 SN 2021.014-37    Delegationsbeslut enligt 7.15, Direktupphandling upp till 28 % av tröskelvärdet - 

individplatser. Diemo Rvttarqården AB
 SN 2021.014-38    Delegationsbeslut enligt 7.17, Avtal om köp av individplatser på jourhem. 

Victoria Behandlingscenter AB
 SN 2021.014-39    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande  konsulentstödda familje- 

och jourhem samt behandlingshem, Krica Behandling och Utbildning AB
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 SN 2021.014-40    Delegationsbeslut enligt 7.17, Individavtal gällande  konsulentstödda familje- 
och jourhem samt behandlingshem, Parcer AB

 AVT 2019.079-2    Beslut om förlängning av avtal, Viser AB
 SN 2021.021-4    Delegationsbeslut enligt 8.1, Inköp av julgåva till socialnämndens ledamöter och

ersättare
 SN 2021.035-40    Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2021-11-01 - 2021-11-30.

Socialnämnden

13. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 7 december.

Anmälda handlingar
 Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 21216-21
 Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 SN 2021.161-5    Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 Kommunstyrelsen, Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
 Cirkulär 21:41, Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2022
 Cirkulär 21:39, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2022
 Cirkulär 21:40, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,

vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022
 Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2021-10-01- 2021-10-31
 Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen. 29323-21
 Dom från förvaltningsrätten, Stöd och service till vissa funktionshindrade, 6647-21
 Beslut från Kammarrätten, Bistånd; fråga om prövningstillstånd, 7931-21
 Reviderat cirkulär 21:41, Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS

år 2022
 SN 2021.138-3    Beslut från IVO efter tillsyn, ärendet avslutas. 3.5.1-26259/2021
 SN 2021.011-13    Protokoll SNAU 2021-11-30 signed
 Dom från förvaltningsrätten, bistånd enligt socialtjänstlagen, 24862-21
 Dom från Förvaltningsrätten, stöd och service till vissa funktionshindrade, 18976-21

14. Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad 
vårdnadshavare (vid stadigvarande vård och fostran i annat 
enskilt hem än föräldrahemmet) (SN 2021.169)

15. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
föräldrabalken (SN 2021.204)

Sekretess - handlingar skickas i sekretessmodul

Sekretess - handlingar skickas i sekretessmodul
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