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§ 35 Justering och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Madeleine Wallen (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast klockan 08:00 
den 28 maj 2020. 

Utskickad föredragningslista fastställs. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Madeleine Wallen (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast klockan 08:00 den 28 maj 2020 samt att utskickad föredragningslista fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Ordförande Justerare 
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1 av 1 

§ 36 Insatser stimulansmedel psykisk ohälsa 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras ti ll protokollet 

2. Socialnämnden ska få återapportering i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Överenskommelsen resulterar i tillgängliga stimulansmedel för landets kommuner 

att tillgå för lokala satsningar inom området psykisk hälsa. 

Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa 

med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan i befolkningen i Vaxholms stad pågår och en rad utökade 

satsningar och fokus har skett under de senaste åren men inom ramen för budget. Staden prioriterar 
insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående verksamhet. Insatserna skall ske i 

samverkan mellan stadens verksamheter och finansieras med externa st imulansmedel. Följande insatser 

planeras under året ; 
1. Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa med extra resurs 

2. Dansa utan krav metoden, kulturskolan 

3. Kompetensutveckling för samverkansteam för att främja skolnärvaro 

300 000 

60 000 

60 000 

4. Projektanställning - samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser 400 000 

5. Arbete med suicidprevention 99 000 

0 6. Arbeta fram gemensam barn- och elevhälsostrategi 

Totala medel under 2020: 919 000 kronor 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Lesli e Öqvist (L) yrkar bifall t ill förva ltningens beslutsförslag med tillägget att socialnämnden ska få 

återapportering i ärendet. 

Christian Söderman (M) yrkar bifa ll till Leslie Öqvists (L) yrkande. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Leslie Öqvists (L) t illägg. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Insatser finansierade av stimulansmedel psykisk ohälsa 2020, 2020-05-06 

§ 1 Projektdirektiv Projektplan stimulansmedel Psykisk ohä lsa 2020-2021, 2020-05-06 

Annons projektanst ällning samverkan SN och BUN, 2020-05-13 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

M adeleine Larsson, hållbarhetschef 

Ulrika Strandberg, utbildningschef 
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§ 38 Avvikelser, synpunkter, klagomål gällande socialtjänst samt 

Hälso- och sjukvård. Kvartal 1 2020 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Nytt sätt att digitalt rapportera avvikelser infördes 2020-01-01, Lifecare avvikelser. Det nya 
avvikelsesystemet medger förbättringar jämfört med det tidigare systemet i Artvise. Förbättringarna 
omfattar utredning, sammanställning, statistik samt hantering av synpunkter. 

Analys av inrapporterade avvikelser etc. utgör en del av kvalitetsarbetet. En fungerande avvikelse-, 
synpunkts- och riskhantering ger information om hur verksamheten fungerar samt vilka eventuella 
risker som föreligger. Avvikelser, synpunkter och klagomål ska ses som en möjlighet till utveckling. All 
personal som arbetar i de verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvar, ska känna sig trygga 
med att rapportera risker och avvikelser, samt ta emot synpunkter och klagomål. 

Avvikelser rapporteras från eller till verksamheter som drivs enligt, Socialtjänstlagar som Sol och LSS, 
samt Hälso- och sjukvårdslagstiftningar som Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och 
Patientlagen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Anna Björne, 2020-05-04 

Ordförande Justera re 
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§ 39 Tertialbokslut 1 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Tertialbokslut 1 2020 för socialnämnden godkänns 

Protokoll Socialnämnden 
2020-05-26 

Änr SN 2019/69_041 

1 av 1 

2_ Åtgärdsplanen och uppföljningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för 
information_ 

Ärendebeskrivning 
Utfallet för perioden januari till april 2020 visar ett resultat på ca 1 000 tkr bättre än budget_ Prognosen 
för helårsutfallet är i ram med budget_ 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag_ 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 
2_ Tertial bokslut T1 SN 
3_ Åtgärdsplan 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Koray Kahruman, Kommunledningskontoret 

Agneta Franzen, socialförvaltningen 
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§ 40 Måltidspolicy 

Protokoll Socialnämnden 
2020-05-26 

Änr SN 2020/63.730 
1 av 2 

Socialnämnden förslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Måltidspolicy antas med tillägget att ambitionen att ha ändamålsen liga tillagningskök i nära anslutning 

ti ll serveringen, skall gälla inte bara inom skola och barnomsorg utan även i de särskilda boenden för 
äldre som planeras. 

Ärendebeskrivning 
Måltiderna är en viktig del i vå rd- och omsorgsverksamheterna. Ett tydligt styrdokument saknas för 
verksamheterna utifrån kosten och dess betydelse för målgrupperna inom vård- och omsorg. 

Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans arbetar vi 

mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds goda måltider som 
bidrar till hälsa, värdighet och vä lbefinnande. Dagligen serverar kommunen anpassade, säkra och 
näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö som lockar alla sinnen. 

Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete för en 
likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på måltider med 
matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av 
följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integrerad. 

Måltiderna inom vård och omsorg ska främja individens välbefinnande och hälsa samt bibehålla fysiska 
funktioner för en värdig livskvalitet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att ambitionen att ha 
ändamålsenliga tillagningskök i nära anslutning till serveringen, skall gä lla inte bara inom skola och 
barnomsorg utan även i de särskilda boenden för äldre som planeras. 

Madeleine Wallen (S), Marie Louise Westerberg (MP) Leslie Öqvist (L) Margita Gustafsson (V) och 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall t ill eget yrkande. 

Reservationer 
An nicka Hörnsten Blomme (M) anmäler för Moderaterna skriftlig reservation enligt bilaga 1 ti ll 
protokollet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2020-05 07 

Bilaga Kostpolicy för vård och omsorg. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Socia lnämnden, Vaxholms stad 

Ordförande 
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Justerare 
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Socialnämnden 

För kännedom: Verksamhetschefer vård- och omsorg 
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§ 41 Föreningsbidrag 2020 

Socialnämndens beslut 

Protokoll Socialnämnden 
2020-05-26 

Änr SN 2019/80.048 
1 av 1 

Föreningsbidrag beviljas en ligt förvaltningens förslag under rubriken" Ärendebeskrivning". 

Jäv 

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) anmä ler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Tabellen nedan visar vi lka föreningar som ansökt om föreningsbidrag för år 2020, hur mycket de ansökt 
om samt beviljat föreningsbidrag de två senaste åren. 

Förening Beslut Beslut Sökt Förslag 
2018 2019 belopp 2020 2020 

BRIS Region mitt 10000 10000 31500 11000 
Brottsofferjouren 10000 5 000 12 500 5000 
Roslagen 

FUB i Södra Roslagen 3 000 3 000 4 800 4000 

Hörselskadades förening i 5 000 3 000 Ej angivet 3000 
Täby med omnejd (hrf.) 

Seniorerna Vaxholm SPF Sent 22 500 Ej angivet 47 000 
inkommen 

ansökan 

Synskadades 7 500 3 000 5 000 3000 
Riksförbund 

Vaxholm - Österåker (SRF) 

Vaxholms Sent 8 500 Ej angivet 10 000 
Pensionärsförening - inkommen 
Pensionärernas Riks- ansökan 
Organisation PRO 

Vaxholms Reumatiker- 10 000 10 000 Ej angivet 8000 
Förening 

Väntjänsten Vaxholm 20000 18 500 Ej angivet 18 000 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifa ll t ill förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-14 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Agneta Franzen, förvaltningschef socialförvaltningen 

Koray Kah ruman, ekonomichef 
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Protokoll Socialnämnden 
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Änr SN 2020/6.002 
1 av 1 

§ 42 Delegeringsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med 
socialnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. 

Beslut inom myndighetsutövning sammanställs utifrån beslutstyp. Antal fattade beslut inom varje 
beslutstyp redovisas, detta i syfte att ge en överblick över hur många beslut som har fattats under 
perioden. 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

• Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag 
2020-04-01-2020-04-30 

• Beslut sociala utskottet §§6-8 

• Rapport anmä lda delegeringsbeslut Evolution 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förva ltn ingens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-05-08 

Sammanstä llning av delegeringsbeslut myndighetsutövning bostadsanpassning (BAB) 
Rapport anmälda delegeringsbeslut Evolution 

Ordförande 

11 
Justerare 
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§ 43 Utestående uppdrag 2020 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar utestående uppdrag. 

Yrkanden 

Protokoll Socialnämnden 
2020-05-26 

Änr SN 2020/3.009 
1 av 1 

Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Utestående uppdrag 

Ord förande Justerare 
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Moderaterna samt KD reserverar oss för yrkandet från minoritetsstyret om att 
installera tillagningskök i alla nybyggnationer inom vård- och omsorg samt 
inom förskolor och skolor innan en inventering gjorts av befintliga kök samt 
att en analys är gjord av framtidens behov. 

Moderaterna samt KD anser att man skall göra en inventering av de kök man har idag 
samt analysera behovet i framtiden för att försörja vård- och omsorgsboende, 
hemtjänsten, förskolor och skolor. När analysen är klar skall ett inriktningsbeslut tas 
hur /var staden skall ha för kök tex. tillagningskök, berednings- mottagnings kök mm. 

Kostnaden och utrymmet för de olika köken skiljer sig markant, så det är mycket 
viktigt att planera vilken typ av kök som staden är behov av och att de nyttjas av 
många enheter inom kommunen. 
En aspekt är också att kunna försörja staden vid akut kris. 

Vi anser att uppdraget skall ges till kommunstyrelsen att initiera en inventering 
som sedan återkopplas till respektive förvaltning/nämnd. 

2020-05-26 


