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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt mötesrum  kl. 18:00-19:25

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Johan Schylander (M), Antonio Paras (C), Lars Stenling (SD), Anne-
Louise Vintberger (S), Henrik Eklund (S)

Övriga närvarande David Gyllenstråle (Socialchef), Ann-Sophie Holgersson 
(Myndighetschef), Sofia Stridh (Stabschef), Martin From 
(Nämndsekreterare), Sandra Linde (Kvalitetscontroller) §§65-68, 
Madeleine Karlsson (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) §§65-68

Paragrafer §§65-77

Justerande Ing-Marie Elfström

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Martin From

Ordförande Torbjörn Einarsson

Justerande Ing-Marie Elfström
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§65 Val av justerare
§66 Fastställande av dagordning
§67 Verksamheten informerar
§68 Åtgärdsrapport avtalsuppföljning hemtjänst 2020
§69 Reviderad internkontroll 2022
§70 Uppstartsbidrag till pensionärsförening
§71 Revidering riktlinje anhörigstöd

§72 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling 
och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021

§73 Revidering av förfrågningsunderlag LOV hemtjänst
§74 Förslag från (S) Förbättringar inom äldreomsorgen och IVO anmälningar
§75 Anmälningar för kännedom
§76 Redovisning av delegationsbeslut
§77 Förslag från (V) Försörjningsstöd vid beslut om garantitillägg till bostadstillägg
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 65
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 66
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande ärende läggs till på dagordningen:
- Förslag från (V) Försörjningsstöd vid beslut om garantitillägg till bostadstillägg
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 67
Verksamheten informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Effekter av kriget i Ukraina
 26 medarbetare har nyligen tagit examen som undersköterskor
 Utvecklingsarbetet inom avtalsuppföljning - hur långt socialförvaltningen har kommit
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 68
Åtgärdsrapport avtalsuppföljning hemtjänst 2020 (SN 2021.013)
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström (båda S) reserverar sig mot beslutet.
 
Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Den samlade bedömningen är att utförarna generellt arbetar för att verksamheten ska ha god 
kvalitet och tillförsäkra kunderna goda levnadsvillkor, men att det skiljer sig åt hur 
utvecklingsinriktat och metodiskt detta arbete är.
Uppföljningen visar att avtal och uppdrag till stora delar följs men att det finns 
förbättringspotential inom vissa områden, särskilt inom dokumentation, egenkontroll, 
genomförandeplaner, lex Sarah och avvikelsehantering.
De brister som har uppmärksammats har påtalats för berörda verksamheter. Beroende på 
bristens art och avtalsvillkor har krav på åtgärder eller förbättringsförslag tagits fram 
tillsammans med en angiven tidsplan. Tidsplanen var att åtgärderna skulle ha genomförts 
senast den 16 juni 2021. I de fall krav på åtgärder inte har återkopplats till socialförvaltningen 
inom utsatt tid har en dialog med berörd verksamhet skett. Om åtgärden inte genomförts 
enligt överenskommelse lades ytterligare krav på respektive utförare med eventuella 
sanktioner som följd.
Avtalsuppföljningens resultat följdes sedan under 2021 av fördjupade kontroller inom bl.a. 
genomförandeplaner, anhöriganställningar, generell kvalitet och säkerhet. Både kommunal 
regi och privat regi följdes upp. En av dessa kontroller ledde till att ett privat företags avtal 
fick avslutas.
Förvaltningen identifierade även behov av att förändra avtalsuppföljningen för att göra den 
mer effektiv som verktyg för ökad kvalitet. En översyn av både frekvens, systematik och 
metod har påbörjats under 2022 och förväntas leda till en mer ändamålsenlig 
avtalsuppföljning där kvaliteten höjs år från år.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar som tillägg att socialnämnden beslutar:
- att resurser/ pengar tillsätts så att hemtjänsten har möjlighet att åtgärda de brister som 
återkommande beskrivs i åtgärdsplanen årligen och som presenteras för oss i socialnämnden.
- att effektiviseringskravet inom socialtjänsten tas bort för att öka resurserna.
- att alla får tillgång till en kompetensutvecklingsplan , inte bara de månadsanställda.
 
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att Ing-Marie Elfström (S) tilläggsyrkande avslås.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, ställer proposition sitt eget yrkande, om att bifalla 
arbetsutskottets förslag, och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson, ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot sitt eget 
avslagsyrkande. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt hans eget 
avslagsyrkande.

Beslutsunderlag
 §53 SN AU Åtgärdsrapport avtalsuppföljning hemtjänst 2020
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-19, Åtgärdsrapport avtalsuppföljning hemtjänst 2020
 Sammanfattning avtals- uppdragsuppföljning hemtjänst åtgärder 2020
 Åtgärdsrapport avtals- uppdragsuppföljning hemtjänst 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 69
Reviderad internkontroll 2022 (SN 2021.207)
Beslut
Socialnämnden beslutar att revidera beslutad internkontroll under 2022 i enlighet med bilagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 22 februari 2022 att genomföra internkontroll under 2022 inom 
de områden som föreslogs från socialförvaltningen. Därefter har förvaltningen 
uppmärksammats på att två granskningsområde som har ett riskvärde om 12 inte har valts ut 
för granskning, vilket är ett krav enligt beslutat reglemente för internkontroll, §9. Mot 
bakgrund härav föreslår socialförvaltningen att internkontroll för 2022 revideras så att 
följande kontrollmoment inkluderas i granskningen:
- Systematiskt brandskyddsarbetet - Finns dokumenterad verksamhetsbeskrivning där 
fastighetsägare och verksamhetsutövare har beskrivit brandskydd m.m. i lokalerna, samt
- Trygghetslarm – Personalens mobiltelefoner har installerad programvara för att ta emot 
larm.
Reviderat förslag internkontroll biläggs ärendet.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §54 SN AU Reviderad internkontroll 2022
 Revidering internkontroll 2022
 Förslag reviderad internkontroll 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 70
Uppstartsbidrag till pensionärsförening (SN 2022.092)
Beslut
Socialnämnden beviljar uppstartsbidrag till pensionärsföreningen SeniorNet Vallentuna. 
Uppstartsbidraget är 10 000 kr och är en engångsutbetalning under 2022.

Ärendebeskrivning
SeniorNet Vallentuna är en nyetablerad pensionärsförening i Vallentuna. Föreningens 
verksamhet syftar till att öka digital inkludering av äldre personer. Då medlemsantalet är lågt 
och därmed föreningens ekonomi är svag, beslutar Socialnämnden att bevilja ett 
uppstartsbidrag till föreningen. Syftet med uppstartsbidraget är att möjliggöra för föreningen 
att nå fler medlemmar samt äldre invånare som kan inkluderas i det digitala samhället.

Uppstartsbidraget är 10 000 kr och betalas ut vid ett tillfälle utöver det ordinarie 
föreningsbidraget. Kommande år ansöker föreningen om föreningsbidrag för 
pensionärsföreningar enligt Socialnämndens riktlinjer.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §55 SN AU Uppstartsbidrag till pensionärsförening
 Uppstartsbidrag till pensionärsförening
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 71
Revidering riktlinje anhörigstöd (SN 2022.089)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje för anhörigstöd och att tidigare fastställd 
riktlinje för anhörigstöd daterad 2016-06-14, SN 2016.098, ska upphävas.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställde riktlinje för anhörigstöd 2009 (SN 2009.136-3). Riktlinjen har 
därefter reviderats 2016 (SN 2016.098-1). För att hålla riktlinjen aktuell har ett förslag till 
revidering tagits fram med utgångspunkt i ambitionen att minska detaljrika beskrivningar av 
metoder, organisering och arbetsinnehåll i riktlinjer.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §56 SN AU Revidering riktlinje anhörigstöd
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-13, Revidering riktlinje anhörigstöd
 Bilaga 1. Riktlinje anhörigstöd daterad 2016-06-14 (med spårbara revideringar)
 Bilaga 2. Reviderad riktlinje anhörigstöd (utan spårbara revideringar)
 Bilaga 3. Nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg
 Bilaga 4. Socialstyrelsens vägledning till kommunerna - Stöd till anhöriga
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 72
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 
likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021 (SN 2022.075)
Beslut
Socialnämnden godkänner den årliga uppföljningen för 2021 av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ).
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström (båda S) reserverar sig mot beslutet.
 
Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot beslutet.

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, delvis tillsammans med medarbetarna, 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 för socialförvaltningen 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 vidtagna åtgärder har därmed behövt anpassas och kontinuerligt arbetats 
med i verksamheterna. Uppföljningen visar på många styrkor och även några åtgärder utifrån 
vissa områden som behöver förstärkas under år 2022.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar som tillägg att socialnämnden beslutar:
- att en analys med påföljande åtgärdsplan genomförs för att säkerställa att cheferna går de 
utbildningar dom ska gå, samt att miljöarbetet genomförs fullt ut.
- att en analys och åtgärdsplan genomförs om det hela beror på hög omsättning av chefer 
inom Vallentuna kommun.
 
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att Ing-Marie Elfström (S) tilläggsyrkande avslås.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, ställer proposition sitt eget yrkande, om att bifalla 
arbetsutskottets förslag, och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson, ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot sitt eget 
avslagsyrkande. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt hans eget 
avslagsyrkande.
 

Beslutsunderlag
 §57 SN AU Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 

likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021
 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling 

och mångfald (LIMÅ) 2021
 Sammanfattande analys årlig uppföljning av SAM o LIMÅ SF för år 2021
 Socialförvaltningen årlig uppfoljning av SAM och LIMÅ 2021
 Handbok för SAM och LIMÅ i kommunen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 73
Revidering av förfrågningsunderlag LOV hemtjänst (SN 2022.040)
Beslut
Socialnämndens godkänner föreslagen revidering av förfrågningsunderlaget LOV hemtjänst.

Ärendebeskrivning
Förfrågningsunderlaget för hemtjänst inom LOV behöver revideras då socialnämnden i april 
2022 beslutade att matdistribution samt avlösning även ska möjliggöras för privat regi såväl 
som kommunal. I samband med detta föreslår förvaltningen ytterligare några revideringar i 
syfte att stärka kommunens möjligheter att skapa goda förutsättningar för en hemtjänst med 
hög kvalitet, bl.a. genom förändrade kompetenskrav för verksamhetschef, mer flexibel och 
adekvat användning av sanktionstrappa samt att referenser kan användas för avslag på 
ansökan.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §58 SN AU Revidering av förfrågningsunderlag LOV hemtjänst
 Revidering av förfrågningsunderlag LOV hemtjänst
 Förfrågningsunderlag hemtjänst LOV revidering maj 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 74
Förslag från (S) Förbättringar inom äldreomsorgen och IVO anmälningar 
(SN 2022.103)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- socialnämnden ska informeras om IVO-anmälan och eventuella omedelbara åtgärder som 
har genomförts.
- socialförvaltningen ska utreda hur avvikelsehanteringen kan utvecklas och återrapportera till 
nämnd mars 2023.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden tar ställning till förslag om redovisning av IVO-anmälningar.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden beslutar att:
- socialnämnden ska informeras om IVO-anmälan och eventuella omedelbara åtgärder som 
har genomförts.
- socialförvaltningen utreda hur avvikelsehanteringen kan utvecklas och återrapportera till 
nämnd mars 2023.
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till den första att-satsen i Torbjörn Einarssons (C) 
yrkande.
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar som tillägg att socialnämnden beslutar:
- att varje anmälan till IVO och andra avvikelser ska rapporteras till socialnämnden 
kvartalsvis och med en långsiktig åtgärdsplan kopplad till uppgifterna i anmälan.
 
- att en redovisning kvartalsvis gällande antal liggsår, genomförda läkemedelsgenomgångar, 
samt antal fallolyckor med tillhörande åtgärdsplan för att minska och åtgärda dessa.
 
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att Ing-Marie Elfström (S) tilläggsyrkande avslås.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på den första att-satsen i sitt yrkande 
och finner att socialnämnden beslutar enligt den.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på den andra att-satsen i sitt yrkande 
och finner att socialnämnden beslutar enligt den.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

Ordförande, Torbjörn Einarson (C), ställer den första att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande. Ordförande finner socialnämnden beslutar enligt 
hans eget avslagsyrkande.
 
Ordförande, Torbjörn Einarson (C), ställer den andra att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande. Ordförande finner socialnämnden beslutar enligt 
hans eget avslagsyrkande.
 

Beslutsunderlag
 §62 Förslag från (S) Förbättringar inom äldreomsorgen och IVO anmälningar
 Förslag från (S) Förbättringar inom äldreomsorgen och IVO anmälningar
 Förslag från (S), Förbättringar inom äldreomsorgen och IVO anmälningar
 §59 SN AU Förslag från (S) Förbättringar inom äldreomsorgen och IVO anmälningar
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 75
Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 14 juni..

Beslutsunderlag
  Minnesanteckningar från samråd med Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2022-04-

26
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2022-04-01 - 2022-

04-30
  Kommunstyrelsen, Revidering av den grafiska profilen
 SN 2022.023-5  Protokoll 2022-06-07 SNAU signed
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 76
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
14 juni.

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 2022.080-13  Delegationsbeslut enligt 6.6b, Avskrivning av skuld
 AVT 2022.050-2  Avtal om handledning i psykosocialt arbete, Kerstin Holmgren AB
 AVT 2022.050-3  Delegationsbeslut enligt 7.11, direktupphandling från 250 tkr till 28 % av 

tröskelvärdet, inköp av handledning för socialsekreterare
 SN 2022.011-6  Protokoll SNAU 2022-05-10 signed
 SN 2022.011-7  Protokoll 2022-05-24 SNSU signed
 SN 2022.005-7  Delegationsbeslut enligt 7.16, Individavtal. Nytida Ungstöd i Stockholm 

AB
 SN 2022.005-8  Delegationsbeslut enligt 7.16, Individavtal gällande konsulentstödda 

familje- och jourhem samt behandlingshem. Parcer AB / Krica Behandling & Utbildning
 SN 2022.007-26  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2022-05-01 - 2022-

05-31. Socialnämnden
 SN 2022.110-2  Delegationsbeslut enligt 1.39, Yttrande på förslag till ny detaljplan för 

Mörby Backe
 SN 2022.109-2  Delegationsbeslut enligt 1.39, Yttrande på förslag till ny detaljplan för 

del 2 av Rickebyhöjd
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 SN 2022.006-1  Delegationsbeslut enligt 7.16, Individavtal gällande kostnadsfördelning 
vid placering på Hem för vård och boende (HVB). Aleris Psykiatri AB
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§ 77
Förslag från (V) Försörjningsstöd vid beslut om garantitillägg till 
bostadstillägg
Beslut
Socialnämnden beslutar att förslaget som beskrivs i ärendebeskrivningen överlämnas till 
arbetsutskottet för beredning.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna överlämnar följande förslag:
Riksdagen kan komma att i närtid införa ett så kallat garantitillägg till bostadstillägget för 
pensionärer. Det kommer i så fall att betalas ut från augusti 2022.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår att detta tillägg, om det blir genomfört, inte 
reducerar försörjningsstödet för de pensionärer som är aktuella för tillägget och som samtidigt 
har försörjningsstöd.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden beslutar att Vänsterpartiets och 
Socialdemokraternas förslag överlämnas till arbetsutskottet för beredningen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner socialnämnden beslutar enligt det.
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