
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 08:30-11:15

Beslutande 
närvarande

Torbjörn Einarsson (C) (ordförande), Anna Frisell (M) (vice ordförande), 
Ing-Marie Elfström (S)

Övriga närvarande Inger Jakobsson (Avdelningschef), Ann-Sophie Holgersson 
(Myndighetschef), Malin Lindgren (Enhetschef Ekonomi och IT), 
Ganimete Kalludra (Avdelningschef), Sofia Stridh (Stabschef), Mia 
Cameron (Utvecklingsstrateg), Björn Claesson (LSS-Strateg) §§58-64, 
Annica Brozin (Nämndsekreterare), David Gyllenstråle (Socialchef) §§61-
67

Paragrafer §§58-67

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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ÄRENDELISTA
§58 Val av justerare
§59 Fastställande av dagordning

§60 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Vallentuna 
kommun och Kvinnojouren i Vallentuna”.

§61 Införande av valfrihetssystem för familjerådgivning enligt Socialtjänstlagen
§62 Verksamheten informerar
§63 Uppföljning jämställt ekonomiskt bistånd
§64 Avtals- och uppdragsuppföljning av bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9

§65 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling 
och mångfald (LIMÅ) 2020

§66 Ansökan om serveringstillstånd, Brödernas Vallentuna, Tuna Torg 3A
§67 Ansökan om serveringstillstånd, Senôr Bob
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§ 58
Val av justerare
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämt 
ordförande. 
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§ 59
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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Referensnummer för signaturer:

§ 60
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna”. (SN 2020.177)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
- anta förslag till ”Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Vallentuna kommun och kvinnojouren i Vallentuna”.

– ge socialförvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp överenskommelsen

Ärendebeskrivning
Ett idéburet Offentligt Partnerskap, är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer 
och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. Det syftar till att uppnå ett gemensamt 
allmännyttigt mål. Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser. Det 
behöver inte vara fråga om pengar utan kan exempelvis bestå av att den idéburna parten bidrar 
med ideellt arbete, erfarenhet och särskild kompetens eller att någon av parterna bidrar med 
lokaler eller administrativa resurser.

Partnerskapet mellan kvinnojouren och Vallentuna kommun bygger på ett gemensamt 
samverkansbehov. Det behövs flera olika perspektiv och typer av resurser för att förbättra 
stödet och hjälpen till de kvinnor och barn som befinner sig i en utsatt situation, för att öka 
kunskap om våld i nära relation bland invånarna i kommunen och i förlängningen för att 
minska antalet våldsutsatta individer. I samarbetet läggs grunden för ett framgångsrikt arbete 
mot våld i nära relation.

I detta partnerskap har kommunen och kvinnojouren ett gemensamt engagemang och ett 
gemensamt ansvar för att nå de gemensamt formulerade målen. Varje part ska ansvara för och 
styra sina egna verksamheter men har samtidigt förbundit sig att anpassa dessa för att nå 
målen. Det handlar således om en ömsesidig samverkansrelation.

Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2021-07-01–2023-06-31.
Den förlängs därefter med två år i taget, tillsvidare. Överenskommelsen kan sägas upp med en 
uppsägningstid om 12 månader.

Socialförvaltningen och socialnämndens ordförande har haft en dialog med kvinnojouren 
kring samarbetet och de ställer sig positiva till överenskommelsen.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), till 
förvaltningens förslag.
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§ 61
Införande av valfrihetssystem för familjerådgivning enligt 
Socialtjänstlagen (SN 2021.075)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden 
- godkänner förslag om att införa valfrihetssystem (LOV) för familjerådgivning enligt
Socialtjänstlagen och tillhörande förfrågningsunderlag samt
- uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppföljning och statistisk ett år efter
införandet  och
- uppdrar åt förvaltningen att bevaka andra kommuners arbete att  säkerställa att debitering är
korrekt.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har genomfört en översyn av de olika insatser som socialnämnden 
ansvarar för gentemot kommunens invånare och lämnar utifrån detta förslag om att införa 
LOV för familjerådgivning.  Socialförvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att 
skapa en marknad av utförare som är intresserade av att utföra insatsen och genom det uppnå 
effekter som ökad tillgänglighet och valfrihet för kund.   

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
yrkar som tillägg att socialnämndens arbetsutskott förslår att socialnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att återkomma med uppföljning och statistisk ett år efter införandet och att 
socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att 
bevaka andra kommuners arbete att  säkerställa att debitering är korrekt.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på avslag i enlighet med bilaga 1. 

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande, jämte 
tilläggsyrkanden, mot Ing-Marie Elfströms (S) avslagsyrkande och finner att socialnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med hans egna yrkanden.

Beslutsunderlag
 Beslutsunderlag, införande av LOV för familjerådgivning1
 Förfrågningsunderlag familjerådgivning
 Tjänstskrivelse - Förslag om att inför LOV för familjerådgivning
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Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08

Referensnummer för signaturer:

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

mellan Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna
 IOP kvinnojouren-förslag SN
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BILAGA 1 
 
 
 

Vallentuna  2021 06 08  
 
SNAU 2021 06 08  
 
Ärende 4, privatisering av kommunens familjerådgivning. 
 
Socialdemokraterna yrkar på avslag till förslaget att privatisera kommunens familjerådgivning. 
 
Socialdemokraterna ser hellre att kommunen utökar tjänsterna så att det ökar tillgängligheten för 
kommunens invånare. Vi tänker också att det gynnar eventuellt samarbete med socialförvaltningen 
och de personer som behöver stöd från kommunen.  
 
 
För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström SNAU 2021 06 08 
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Referensnummer för signaturer:

§ 62
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Covid- 19
 Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor ger information om handläggning
 Uppföljning av placeringar på HVB
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Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08
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§ 63
Uppföljning jämställt ekonomiskt bistånd (SN 2021.103)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Rapporten beskriver hur Myndighetavdelningen arbetar med jämställt ekonomiskt bistånd 
utifrån Socialnämndens riktlinjer och tillägg till Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten 
Ekonomiskt bistånd som antogs 2020-10-27.

Det finns ett pågående arbete med att hela tiden förbättra oss genom att ta del av ny forskning 
och omvärldsbevakning för att lära av andra kommuner både rörande jämställdhet men även 
övriga frågor. Det är dock en förhållandevis liten del (16 %) av alla pågående ärenden där det 
finns ett partner/samboskap registrerat och där möjlighet till delade utbetalningar gällande de 
gemensamma hushållskostnaderna mellan de båda parterna ges. I de fall som det ej görs en 
delad utbetalning följer handläggare upp med sina klienter och ger information om att man 
kan få en delad utbetalning och vikten av detta. Enheten arbetar aktivt med 
jämställdhetsfrågan och redan i e-tjänsten ställs frågan om delad utbetalning. Det finns även 
ett arbete på enheten med att utse en jämställdhetsambassadör. I rollen som denna ingår det 
riktad omvärldsbevakning inom just området jämställdhet samt att stödja kollegor extra i 
frågor rörande jämställdhet.

En viktig förhållningspunkt i arbetet med jämställdhet är informationen till båda parter. Vi 
försöker därför säkerställa att både mannen och kvinnan är involverade i sin egen och den 
gemensamma ekonomin genom att ha både enskilda möten med respektive parter, möjlighet 
till tolk om behov finns samt att vi adresserar post till båda partner, separat samt gemensamt.

Ett framtida utvecklingsområde är våra insatser för målgruppen. Idag pågår ett arbete för att 
kartlägga för hur vi ska arbeta med mer riktade insatser för att stärka kvinnorna och öka 
jämställdheten mellan män och kvinnor. En utvärdering av e-tjänsten planeras även att 
genomföras hösten 2021.

Beslutsunderlag
 Uppföljning av jämställt ekonomiskt bistånd
 Rapport jämställt ekonomiskt bistånd
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§ 64
Avtals- och uppdragsuppföljning av bostad med särskild service enligt LSS 
9 § 9 (SN 2021.104)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (2017:725) har kommunen ett uppföljningsansvar för verksamheter 
som genom avtal eller uppdrag bedriver verksamhet åt kommunen. Det ansvaret gäller oavsett 
om de verksamheterna bedrivs i kommunal eller privat regi.
Kommunen ansvarar för att genom uppföljning säkerställa att verksamheterna drivs enligt 
lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har under våren år 2021 genomfört en avtals- och 
uppdragsuppföljning av insats bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9 § 9. 
Uppföljningen genomförts genom bedömning av rutiner och processer, webbenkät och – med 
hänvisning till pågående pandemi – digitala platsbesök i
verksamheterna. Utifrån insamlat material har verksamheterna fått återkoppling i form av 
enhetsspecifika rapporter med förslag på förbättringsaktiviteter och för vissa, krav på 
åtgärder. Åtgärderna ska återkopplas till Socialförvaltningen.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S) yrkar som tillägg i enlighet med bilaga 2. 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott finner att det 
avslås. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - avtals- och uppdragsföljning av insats bostad med särskild service 

för vuxna enligt LSS
 Rapport avtals- och uppdragsuppföljning av LSS 9 § 9 2021
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BILAGA 2 
 
 Socialnämndens arbetsskott 2021 06 08 
 
Ärende  7. Avtals och uppdragsuppföljning. 
 
Socialdemokraterna ser med oro på att det finns tydliga brister och avsaknad av svar från våra 
enheter i uppföljningen.  
 
Det framkommer att det saknas medel för att kunna genomföra kompetensutveckling inom 
kommunens verksamheter.   
 
Socialdemokraterna yrkar på 
 Att det tillsätts medel ( pengar) för att kunna genomföra kompetensutveckling inom den 
kommunala verksamheten.   
 
Att det genomförs en handlingsplan för att inte vi politiker ska se samma brister vid nästa års 
uppföljning av verksamheterna.  
  
 
  
Socialdemokraterna i Vallentuna SNAU 2021 06 08  
 
 
Ing-Marie Elfström        
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§ 65
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) 2020 (SN 2021.110)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner den årliga uppföljningen 
för 2020 av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfald 
(LIMÅ).
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot avslagsbeslutet.

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att
årligen följa upp och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet,
SAM har fungerat. Föreskriften beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra ska det 
förbättras. I Vallentuna kommun sker den årliga uppföljningen genom en checklista i 
kommunens verksamhetssystem för kvalitets- och förbättringsåtgärder Stratsys. Respektive 
chef med arbetsmiljöansvar fördelat till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan och vid 
behov upprätta förbättringsåtgärder i en handlingsplan. På förvaltningsövergripande nivå görs 
sedan en sammanställning av alla underliggande verksamheters uppföljningar tillsammans 
med en analys och förbättringsområden till nästa år. I den centrala arbetsmiljögruppen 
analyseras förvaltningarnas uppföljningsunderlag och kommunövergripande insatser tas fram 
vid behov.

Den årliga uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra 
under året. Året har till stor del präglats av nya arbetsmiljöutmaningar på grund av den 
rådande pandemin. Löpande undersökningar, riskbedömningar och åtgärder har därmed 
behövt genomföras fortlöpande. Uppföljningen visar också att det fortfarande finns 
förbättringspotential inom ett antal områden.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström yrkar som tillägg i enlighet med bilaga 3. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med det. 
Ordförande ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S) tilläggsyrkande och finner att det 
avslås. 
 

Beslutsunderlag
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 Rapport Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ SF för år 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-18: Årlig uppföljning av det systematiskt arbetsmiljöarbetet 

och likabehandling och mångfaldsarbetet för socialförvaltningen 2020
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BILAGA 3 

 Socialnämndens arbetsskott 2021 06 08 

Ärende 8  Systematiskt miljöarbete och likabehandling och mångfald. 

 Socialdemokraterna upplever att det finns brister i rapporten SAM och LIMÅ. 

Det saknas exempelvis skyddsombud inom området stöd och service och socialdemokraterna yrkar 
på en handlingsplan för att tillsätta dessa skyddsombud för att kunna fullgöra det utvecklingsbehov 
som finns omnämnt.  

Socialdemokraterna yrkar på en uppföljning inom sex månader samt en handlingsplan för att 
minimera riskerna som finns beskrivna vad gäller skiftarbete, nattarbete och ensamarbete.  

Socialdemokraterna i Vallentuna SNAU 2021 06 08 

Ing-Marie Elfström 

Comfact Signature Referensnummer: 15604SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08

Referensnummer för signaturer:

§ 66
Ansökan om serveringstillstånd, Brödernas Vallentuna, Tuna Torg 3A (SN 
2021.100)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
• bifalla Brödernas Vallentuna AB, Sjövikskajen 8, 117 58 Stockholm, 559294-9928, ansökan 
om stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten med serveringstider 11:00 – 01:00 inomhus och 11:00 – 23:00 
på uteserveringen.
• att meddela villkor att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23.30.

Beslutet fattas enligt kap 8 § 2 alkohollagen (AL).
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Brödernas Vallentuna AB, 559294-9928, ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på 
serveringsställe Brödernas Vallentuna. Sökt serveringstid är 11:00 – 01:00 inomhus och 11:00 
– 23:00 på uteserveringen.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har efter utredning funnit att det sökande 
bolaget kan beviljas serveringstillstånd.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på återremiss  i enlighet med bilaga 4. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att finns två yrkanden. Ordförande ställer 
proposition på Ing-Marie Elfströms (S) återremissyrkande mot att beslut ska fattas på 
sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska fattas på sammanträdet.
Ordförande, ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse serveringstillstånd Brödernas
 Tjänsteutlåtande, ansökan om serveringstillstånd, Brödernas Vallentuna, Tuna Torg 

3A
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 Socialnämndens arbetsskott 2021 06 08 
 
Ärende 9 Alkoholtillstånd Brödernas. 
 
Socialdemokraterna yrkar på i första hand återremiss för vidare utredning och i andra hand  
avslag på ansökan om alkoholtillstånd på grund av oklarheter i ekonomin hos ägarna.  
 
Vi har också frågor kring att tillstånd redan givits med öppet för 120 personer till 23.00 och utrymt 
23.30. Vi kan uppleva att det är sent/ mindre lämpligt med tanke på att det är mycket bostäder, 
kommunalhus, andra butiker, genomgångsstråk för allmänheten. Hur påverkar det barn och unga?  
 
Socialdemokraterna har också fått information om att Brödernas givits tillfälligt alkoholtillstånd 
under tiden 26/4-25/6-21 trots oklarheter i ekonomin. 
 
En ägare med både frågetecken från skatteverket och oklarheter om andra affärer där skatter och 
moms inte ordentligt redovisats väcker en oro hos Socialdemokraterna. Företaget kommer att följas 
upp genom en inre tillsyn står det i handlingarna vilket kan vara gott. 
Med tanke på att företaget redan har getts ett tillfälligt alkoholtillstånd trots att det finns en 
problematik kring pengar och skatteverket, bokföring, undandragen skatt mm ser vi en problematik 
i ärendehanteringen. Socialdemokraterna upplever detta som oroande och känner sig tveksamma till 
att bifalla tillstånd innan alla beslut är tagna av skatteverket. Att ekonomin är en viktig fråga vid 
ansökningar är kopplat till kriminalitet i samhället. Socialdemokraterna har svårt att tolka att en 
restaurang med pengaproblem får tillstånd men en annan får inte tillstånd?  
På vilka kriterier ges tillfällig tillstånd?  
Socialdemokraterna ser det som problematiskt att kommunen redan har gett ett tillfälligt tillstånd på 
dessa premisser. Det är inte så lätt att dra tillbaks redan givna tillstånd.  
 
 
  
Socialdemokraterna i Vallentuna SNAU 2021 06 08  
 
 
Ing-Marie Elfström        
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§ 67
Ansökan om serveringstillstånd, Senôr Bob (SN 2021.119)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet bordlägges till ett extra SNAU innan 
socialnämnden den 22 juni 2021.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
BB Rest AB, 559291-8519, ansöker om stadigvarande serveringstillstånd på
serveringsställe Senôr Bob. Sökt serveringstid är 11.00-00 inomhus och 11.00-00.00
utomhus.

Tillståndsgruppen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har efter utredning och en 
samlad bedömning funnit att det sökande bolaget inte anses vara lämpliga för att beviljas 
serveringstillstånd. Det finns en konkurs i närtid där två av tre företrädare som utgör 
sökandebolaget varit involverade i och som vid ansökningstillfället haft en obetald skatteskuld 
till det allmänna om 71.276kr. Att skulden reglerats under
ansökningsförfarandet förändrar inte tillståndsgruppens bedömning.
Mot denna bakgrund föreslår Tillståndsgruppen således att ansökan ska avslås
med hänvisning till att den ekonomiska lämpligheten enligt alkohollagen
(2010:1622) inte är uppfylld.

I det fall ett tillstånd beviljas, bör det villkoras med att sökande ska följa de
anvisningar som räddningstjänsten sätter upp för verksamhetens brandskydd.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att ärendet bordlägges till ett extra SNAU innan 
socialnämnden den 22 juni.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden. 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (S), ställer proposition på sitt eget yrkande mot Ing-Marie 
Elfström (S) bifallsyrkande. Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att ärendet bordlägges till ett extra SNAU innan socialnämnden den 22 juni 2021.
 
 
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ansökan om serveringstillstånd, Senor Bob, Torggatan 10
 Tjänsteutlåtande, Ansökan om serveringstillstånd, Senôr Bob
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