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Socialnämnden

Socialnämndens sammanträde 2022-03-15
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare.
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning

Föredragande

1B

Justering och fastställande av föredragningslista

Ordföranden

2B

Information till nämnden om familjerättsverksamhet

Lena Frankow

3B

Förvaltningen informerar

Agneta Franzén, Camilla
Lundholm

4A

Utvärdering Kanonen

Camilla Lundholm

5B

Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021

Madeleine Larsson

6A

Uppföljning ekonomi februari

Michael Holmström

7A

Utredning av gemensam familjerätt i Nordost
kommunerna

Jan Sjöström

8A

Revidering av lokala värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen, hemtjänst

Jan Sjöström

9A

Redovisning, ekonomiskt bistånd Vaxholm stad

Jan Sjöström

10 B

Kontaktpolitiker 2022

Anton Davidsson

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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11 A

Redovisning av delegeringsbeslut till 2022-03-15

Anton Davidsson

12 A

Utestående uppdrag till 2022-03-15

Agneta Franzén

Lena Hallberg (C)
Ordförande

Anton Davidsson
Sekreterare
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Tjänsteutlåtande

2022-02-24
Änr SN 2022/17.756
1 av 1
Socialförvaltningen
Anton Davidsson
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Information till nämnden om familjerättsverksamhet
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivningen
Familjerättssekreterare informerar nämnden om familjerättsverksamheten i Vaxholm stad. Nedan följer
en kort lista om vad familjerätten i Vaxholm stad arbetar med.
Familjerätten ger som föräldrar som ska gå skilda vägar hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende
och umgänge. Familjerätten i Vaxholm Stad erbjuder även samarbetssamtal där föräldrar på frivillig väg
kan komma överens i ovanstående frågor och hitta former för att kunna samarbeta kring barnen.
Familjerätten utreder även frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag från tingsrätten.
Utöver detta arbetar familjerätten även med adoptioner och utredning av faderskap och föräldraskap.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-02-24

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

3

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2022-03-07
Änr SN 2022/24.750
1 av 1
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef

Utvärdering Kanonen
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
En utvärdering av verksamheten på Kanonen gjordes utifrån borttagandet av
aktivitetssamordnartjänsten. Olika lösningar togs fram för att möta de önskemål som uppstod från
pensionärer, föreningar osv. För att se hur dessa lösningar, samt vad önskemålen var angående
Kanonen, så gjordes en utvärdering. Föreningar aktiva i verksamheten, boende i huset,
hemtjänstpersonal samt medarbetare på Kanonen fick lämna synpunkter som samlades in och
sammanställdes. Se bilaga. Synpunkter fick lämnas anonymt om man så ville.

Handlingar i ärendet
Sammanställning utvärdering Kanonen
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2022-03-07

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

4

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Sammanställning av inkomna synpunkter i utvärderingen av Kanonen

Vad har fungerat bra?
•

Att det börjar bli fler aktiviteter, som t ex Linedance, yoga, nu målar/tecknar-aktivitet

•

Seniorerna har tagit det bra att jag är ny i rollen och inte vet allting om hur möten
ect. fungerar.
Tillmötesgående och förståelse att rollen är ny samt att jag är helt ny inom detta
område.
Lokalerna är alltid rena och städade.
Plus att verksamheten är öppen igen.
Gunillas och Lisas positiva attityd och insats.

•
•
•
•

Vad har fungerat mindre bra?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att inte kunna få hjälp omedelbart om man inte kan starta ljudanläggningen för Bingon t ex.
Att kaffemaskinen inte alltid är igång.
Seniorsamordnaren upplevs för lite synlig ute i lokalerna
Vi med kontor på Kanonen blir störda av alla frågor från pensionärerna, stora som små.
Telefontiden respekteras inte av pensionärerna. De vill ha konstant tillgång till någon att
fråga.
Upplever att ordningen på inventarierna är rörig. Alla föreningar sköter inte
iordningställandet efter sig.
Bokningarna via kalendrar fungerar inte för helårsplaneringen.
Irritation över kaffeautomaten. Kan tas bort.
Saknar Fixartjänsten.
Dörren till entrén har inte fungerat på två månader. Någon måste ta tag i och se till att den
lagas.
Vem ska sköta den tekniska utrustningen och vara behjälplig när det fattas grejer eller inte
fungerar.
Vi behöver någon att vända oss till med problem, tex när inte entrédörren fungerar som den
ska.
Besökare känner sig vilsna och oroliga.
Någon att vända sig till med problem och frågor.

Vad kan förändras?
•
•

•

Sittgympan saknas. En ny ”Carina” som finns där för att hjälpa till, t ex med att flytta bord
inför föreningarnas aktiviteter.
Ett mer inkluderande bemötande bland vissa medlemmar gentemot nya/nygamla personer
som kommer och vill delta på caféet, fråga om aktiviteter m m. Vissa får inte vara
med/känner sig inte välkomna pga ”gängbildning”.
Fånga upp intressen se till att Kanonen är full av aktiviteter och lyssna in nya önskemål och
behov ifrån seniorerna, Arbeta proaktivt, hjälpa med att söka fonder, undvika fallrisker,
bränder ect med aktiviteter, motarbeta ensamhet.
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•
•
•
•
•
•
•

Någon som håller ordning på saker och ting, tex möbler, inventarier. Ställa ut och in
utemöbler vid säsong.
Silvia syster och anhörigkonsulent bör informera om sina uppdrag. Alla som arbetar inom
kommunen och betjänar innevånarna borde göra det som.
Behövs en allt i allo som pyntar till jul, byter gardiner, håller ordning i köksskåpen, beställa
diskmedel, skurmedel mm mm
Vill ha en ”hustomte”
Vi behöver en ”husfru” som tar hand om oss i PRO och andra föreningar
Firman som sköter utemiljön borde bättra sig
Tillsätt en drivande person som kan hålla i alla aktiviteter, en platschef, som ordnar
musikkvällar, karaoke, litteraturkvällar. Diskussionsaftnar, visaftnar mm.

Önskemål
•
•
•
•
•
•

Digitalt bokningssystem för lokalerna
Väntjänsten vill bli inbjudna till husmöten
Någon som håller reda på föreningarnas tillhörigheter.
Saknar möjlighet till att slänga grovsopor
Kunna demonstrera hjälpmedel, tex köksutrustning, mm för funktionshindrade
Syn-och hörselkonsulent på plats vissa dagar.
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Tjänsteutlåtande

2022-02-23
Änr SN 2021/62.047
1 av 2
Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och
förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser
ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.
I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att
tilldelade stimulansmedel skall fördelas utifrån ett övergripande perspektiv utefter behov.
Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa
med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Staden prioriterade insatser som ger effekt
och innebär ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet. Insatserna ska planeras i samverkan mellan
kommunens olika verksamheter.
1
2
3

4
5
6
7

Insats
Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa
Projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande
insatser i samverkan
Kommunikationsmaterial – FILMER
Vad gör Socialförvaltningen
För dig som är ung
För dig som är förälder
Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro
Fördjupningsstudie Fyrklövern – kring ungas psykiska hälsa
Dansa utan krav metoden, kulturskolan
Föräldrastödsarbete
Föreläsningsserie föräldraskap
Inspelning av föreläsning med Maria Dufva
Inköp boken Värsta bästa svårsnacket alla
högstadieelever i Vaxholm.
Totalt

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

Planerade 2021
300 000
775 000

Utfall 2021
300 000
680 000

30 000

50 000

50 000
180 000
30 000

90 000
50 000
90 000
55 000
80 000

1390 000

1 400 000

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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2 av 2

Bedömning
Den största utmaningen med erhållna stimulansmedel är tidsfristen på ett år. Svårigheten blir att hitta
effektiva insatser som ger mervärde under ett år utan att garantera fortsatt finansiering. Bedömer att
årets insatser gett god effekt och gjort skillnad för medborgaren även om effekterna är svåra att mäta.

Måluppfyllelse
Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för stadens målområden
och bidrar måluppfyllelse genom:
Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur
Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande
Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster

Finansiering
Stimulansmedlen fördelas enligt en fördelningsnyckel, baserat på invånarantal, till Sveriges kommuner
och regioner och faktureras SKR eller StorSthlm beroende på fokusområde.
Årets stimulansmedel på bestod av: utvecklingsinsatser och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, stärkt
brukarmedverkan, stärkt samverkan för personer med samsjuklighet och suicidprevention.

Förslagets konsekvenser
Arbetet är i linje med det globala hållbarhetsmålet 3. God hälsa och välbefinnande. Insatser och
aktiviteter genomsyras med ett jämställdhetsperspektiv och data redovisas könsuppdelat enligt
hållbarhetsmål 5.Jämställdhet. Att arbeta med psykisk ohälsa bidrar till ökad jämlikhet enligt mål
10.Minskad ojämlikhet.
I Vaxholm uppskattar fler män än kvinnor (82% mot 73%) att de har ett bra hälsotillstånd, fler kvinnor är
långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar (57,5% mot 45,9%) och en högre andel flickor anger en
högre grad av psykisk ohälsa än pojkar på högstadiet och gymnasiet (index 50 mot 66). Oklart om det
kan ligga attityder och normer bakom facto att män/pojkar inte uppger psykisk ohälsa i samma
utsträckning som kvinnor/flickor. Det är fler män än kvinnor som varje år tar sitt liv och en tendens av
ökning sker i den lägre åldersgruppen.

Uppföljning och utvärdering
Stimulansmedlen redovisas årligen till SKL, till styrgruppen samt till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämnden i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och
medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i staden.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24
Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
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Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021
Bakgrund
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i
verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske
samordnat på nationell, regional och lokal nivå.
I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att tilldelade
stimulansmedel skall fördelas utifrån ett övergripande perspektiv utefter behov.

Syfte och mål
Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.
Det långsiktiga målet med den breda satsningen är att det finns en struktur för att bedriva effektivt
länsgemensamt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa i befolkningen
Organisation Vaxholm
I projektgruppen för stimulansmedlen för psykisk hälsa bestod 2021 av hållbarhetschef, enhetschef för samverkan
och stöd på barn och utbildningsförvaltningen samt enhetschef barn och familj på socialförvaltningen. Ansvarig
samordnare var Hållbarhetschef. Projektgruppen rapporterar till styrgruppen beståendes av projektgrupp
tillsammans med utbildningschef och socialchef.

Budget
År 2021 har stadens tilldelats:
340 000 kronor för utvecklingsinsatser och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan
50 0000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet
105 000 kronor för suicidprevention
500 000 kronor
Staden prioriterade insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet. Insatserna
ska planeras och i vissa fall genomföras i samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Ytterligare 900 000
kronor i stimulansmedel psykisk ohälsa från tidigare år lades in i budget för 2021 vilket innebar totalt 1 400 000
kronor att fördela under året.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Planerade insatser och utfall insatser 2021
1
2
3

4
5
6
7

Insats
Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa
Projektanställning med fokus på förebyggande och
åtgärdande insatser i samverkan
Kommunikationsmaterial – FILMER
Vad gör Socialförvaltningen
För dig som är ung
För dig som är förälder
Resurshund för elever med problematisk
skolfrånvaro
Fördjupningsstudie Fyrklövern – kring ungas
psykiska hälsa
Dansa utan krav metoden, kulturskolan
Föräldrastödsarbete
Föreläsningsserie föräldraskap
Inspelning av föreläsning med Maria Dufva
Inköp boken Värsta bästa svårsnacket alla
högstadieelever i Vaxholm.
Totalt

Planerade 2021
300 000
775 000

Utfall 2021
300 000
680 000

30 000

50 000

-

90 000

50 000

50 000

180 000
30 000

90 000
55 000
80 000

1390 000

1 400 000

Verksamhetsberättelse - genomförda insatser år 2021
I och med att projektanställning upphörde tidigare på grund av uppsägning och metoden Dans för hälsa inte
behövde samtliga medel innebar det några extra insatser som inte var planerade för vid årets början.

1. Kronängsskolan arbetar med extra resurs för psykisk hälsa
Bakgrund

Under de senaste åren har Kronängsskolan fokuserat på att förbättra skolans arbete kopplad till elevernas
frånvaro. På Kronängsskolan organiseras arbetet för att skapa tillgänglighet för alla elever. Det innebär att det sker
kontinuerligt arbete för att få en gynnsam lärmiljö såväl socialt, fysiskt och pedagogiskt. Skolan har möjligheter att
ge extra stöd. Det kan till exempel innebära resursstöd, stöd av ungdomspedagog och omfattande
specialpedagogiskt stöd. Skolans insatser är ofta omfattande. Många av eleverna som har problematisk frånvaro
behöver stöd för sitt psykiska välmående. Ungdomspedagogens arbete är kopplad till psykisk ohälsa, trygghet och
frånvaro. Ungdomspedagogerna ingår i skolans elevhälsoteam och i trygghetsteamet.
Ungdomspedagogernas uppdrag:
Upptäcka tidiga tecken på otrygghet, frånvaro och ohälsa.
Arbeta med insatser enligt skolans trygghetsplan och plan för att öka elevernas närvaro.
Vara en viktig länk till vårdnadshavare, elever, pedagoger, mentorer, övrig skolpersonal och
elevhälsoteamet.
Gör kartläggningar och utvärdera insatserna.
Finnas tillgänglig för eleverna när de har raster.
Ge eleverna stöd och verka uppsökande.
Arbeta med insatser som dokumenteras i åtgärdsprogram.
Samarbeta med externa aktörer till exempel ungdomsstödjarna, BUP och socialtjänsten.
Arbetar med insatser på lovskolan.
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De senaste åren har skolan sett ett ökat behov av särskilt stöd till elever med psykisk ohälsa kopplat till
problematisk frånvaro. Därför avsågs inom ramen för projektet ”Psykisk hälsa” att anställa ytterligare en
ungdomspedagog på heltid i augusti 2021.
Ekonomi
De 300 000 kronorna som vi mottagit för projektet har gått till kostnader för löner. Vi har nu två anställda
ungdomspedagoger. Cirka 20% av de totala lönekostnaderna finansieras med projektpengarna.
Effekter
Vi har kunnat stötta fler elever med problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa:
Ungdomspedagogerna har mött upp elever som har svårigheter att komma tillskolan. Det har skapat
trygghet och möjligheter för eleverna att sakta ”slussas” tillbaka in i skolan.
Vi har nu större möjligheter att anpassar undervisningssituationen till elever som är kravkänsliga eller som
av andra anledningar inte mår psykiskt bra.
Genom att anpassa skoldagarna och ge stöd i en särskild undervisningsgrupp ser vi att flera elever har fått
högre närvaro och ökat lärande.
Genom särskild undervisning i hemmet har vi kunnat påbörja den mödosamma vägen tillbaka till skolan
samtidigt som vi bygger relationer
Ungdomspedagogerna har ett nära samarbete med lärlagen, elevhälsoteamet samt med externa
kontakter, det gäller främst med BUP och Vaxholm stads ungdomsstödjare.
Samverkan med föräldrarna har i många fall blivit bättre. Vårdnadshavarna uttrycker stort förtroende för
ungdomsstödjarnas arbete och skolans insatser.
Framåtblickar Förhoppningen är att Vaxholm stad ska ge skolan ytterligare medel för att kunna planera mer
långsiktigt. Ett årligt tilläggsanslag skulle underlätta skolans planering av insatser och bemanning. På lång sikt är
förhoppningen att ha en ungdomspedagog/lärlag det vill säga tre heltidsanställda ungdomspedagoger.

2. Projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser i samverkan
Effektmål
Vaxholms Stad har en utvecklad samverkansstruktur med arbetsmodeller för tidiga insatser för barn och unga i
Vaxholm
Samverkansteamet arbetar med tidiga insatser till barn och unga som är i riskzonen för psykisk ohälsa. I teamet har
projektansvarig på socialförvaltningen ingått samt olika funktioner inom samverkan och stöd på
utbildningsförvaltningen. För gruppen yngre barn finns samverkansteam förskolan där projektledare varit med
tillsammans med chefen för barn- och ungdomsenheten och representerat socialförvaltningen. Tillsammans med
olika funktioner från utbildningsförvaltningen, BVC och förskolans rektorer. Till föräldragrupper för
förstagångsföräldrar på BVC och till föräldrar på öppna förskolan har det spridits information där samverkan
bestått i möten med tyngdpunkten att visa att socialtjänsten finns till för att ge stöd i föräldraskapet, vid
våldsutsatthet samt i relationen med sin partner och sitt barn.
BoU har en ökad operativ representation i de samverkansstrukturer som finns i Vaxholm för att samordna tidiga
insatser för barn och unga
Nära samverkan har skett med bl.a. socialsekreterare, skol- och familjestödet och ungdomsstödet i olika delar av
uppdraget. En förbättrad samverkan med skolan har varit viktig, och där har skolkuratorerna en central roll. En
samverkan finns med kulturskolan och dansgrupper för elever som på olika sätt lider av psykisk ohälsa, kallat
”dansa för hälsa”. Dansen är en av insatserna som kan erbjudas till elever med långvarig skolfrånvaro. Ett
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samarbete har under året funnits med ungdomsmottagningen i Mörby, som inlett ett arbete på Kronängsskolan
där elever erbjuds stöd på plats i skolan.
All personal i förskola och grundskola har kännedom om socialtjänstens uppdrag och ansvar i arbetet med barn och
unga
Tjänsten har informerat om socialtjänstens uppdrag, insatser samt processen kring orosanmälningar till
grundskole- och förskolerektorer, elevhälsoteam, specialpedagoger, skolsköterskor samt skolkuratorer på
Vaxholms kommunala skolor samt Montessori (bla genom en framtagen film). Informationen har getts till samtlig
personal på Montessori våren 2021 och till samtlig personal på Kronängsskolan hösten 2021. Syftet med
informationsspridningen har varit att förbättra samverkan mellan de båda förvaltningarna och tydliggöra hur
socialtjänsten arbetar, samt hitta fungerande rutiner. En viktig del i detta är att skolans personal har fått ett
ansikte på en representant från socialförvaltningen.
Under projektets gång har synpunkter inkommit både från skolornas personal angående socialtjänstens rutiner,
hantering av ärenden, återkoppling etc. Dessa synpunkter har diskuterats vid dessa tillfällen. Det har även funnits
en pågående diskussion under hela projekttiden från socialtjänstens sida angående samarbetet med skolorna och
deras rutiner kring bl.a. orosanmälan som i vissa fall kan brista t ex vad gäller kontaktuppgifter som saknas eller att
fel dokument har använts i ProRenata. Men även rutinen att skolan ska informera vårdnadshavare om att en
orosanmälan görs (om det inte rör våld där vårdnadshavaren misstänks utöva våldet), vilket är ett återkommande
bekymmer och leder till en sämre allians.
Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram behovsanpassade tidiga insatser
I arbetet med barn och unga i riskzonen med fokus på långvarig skolfrånvaro arbete skett tillsammans med
samverkansteamet på utbildningsförvaltningen. I processen för hantering av långvarig skolfrånvaro ansöker rektor
på respektive skola i kommunen till samverkansteamet för stöd i hanteringen av ärenden. Samverkansteamet
består av olika funktioner inom utbildningsförvaltningen, samt projektansvarig som representerar
socialförvaltningen. Syftet är att skräddarsy insatser som anpassas efter varje enskilt ärende med det långsiktiga
målet att eleven ska få en fungerande skolgång. Projektledarens roll har varit att hitta och anpassa insatser, både
utifrån socialtjänstens funktion samt på annat sätt bidra med kunskap och möjligheter till samverkan.
Under vårterminen 2021 arbetade teamet med sju ärenden, varav sex avslutades och en pågick i början av hösten
2021. I sex av sju ärenden upplevde eleven en förbättrad psykisk hälsa efter insatser från teamet.
Under höstterminen 2021 finns i skrivande stund sju pågående skolpliktsuppföljningar som samverkansteamet
arbetar med. Fortsatt samverkan med socialförvaltningen är viktig då kunskap behövs om hur socialtjänsten
arbetar för att på bästa sätt hjälpa eleverna. En av insatserna som planeras är en resurshund som kan vara ett stöd
för elever med olika typer av problematik. Denna insats kommer att fördelas mellan några av grundskolorna som
ett pilotprojekt under hösten 2021.
Covid-19
På grund av de tidigare rådande omständigheterna med covid-19 har delar av projektet utförts annorlunda än
planerat. Denna situation har till viss del förändrat arbetets genomförande, och har tyvärr försvårat den delen som
bestått i att mötas ute på olika platser i kommunen. Projektledaren lämnade sin anställning i november 2021.

3. Kommunikationsinsatser genom film
Under våren 2021 togs en film fram om socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Filmen informerar om var
socialtjänsten finns, hur man kommer i kontakt och hur ett möte med en socialsekreterare går till. Filmen riktar sig
till barn och unga i första hand och publicerades på skolplattformen, samt på Vaxholms hemsida. Tanken med
filmen var att barn och unga ska känna till varför socialtjänsten finns och hur de kan få stöd.
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Ytterligare en film ”För dig som är ung i Vaxholm” togs fram i samverkan med ungdomsstödet,
ungdomssamordnaren, Stödcentrum för unga brottsutsatta i Täby samt ungdomsmottagningen i Mörby. Syftet
med denna film var att visa unga vad vi kan erbjuda, både vad gäller stöd men även vilka aktiviteter som finns,
samt hur de kan komma i kontakt på olika sätt. Filmen har visats för samtliga elever och personal på
Kronängsskolan och finns på skolplattformen, samt på Vaxholms hemsida. Filmen gjordes även i en kortversion till
sociala medier och finns på Facebook-sidor och instagramkonton.
En tredje film ”För dig som är förälder i Vaxholm” togs fram och lyfter vad det finns för olika typer av stöd och
utbildningar till dig som är förälder i kommunen. Denna gjordes i samverkan med nätverket Familjecentrum och
har ännu inte hunnit spridas.

4. Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro
Under slutet av året infördes ett pilotarbete med resurshund för att motverka problematisk skolfrånvaro på
Söderfjärdsskolan. Insatsen kommer att pågå som pilot och även testas på annan skola under våren 2022.
Syftet med arbetet är att ge elever med skolfrånvaro en trygg anknytning i skolans miljö. Kontakten med
Resurshunden ska motivera, engagera, glädja samt stärka eleverna på deras individuella nivåer. Elevernas
välmående ska förbättras av kontakten med Resurshundsteamet.
Målet är att eleverna ska vara mer i skolans miljö. Arbetet ska ske så att skolmiljön förknippas med något positivt.
Allt sker individanpassat och i samråd med specialpedagog, lärare och kurator bland andra. Exempel på aktiviteter
är: träning med hund, hundtricks, hundparkour, läsa med hund, lyssna på läsning med hund, öva kreativitet med
hunden som fokus m.m.
Rapport från Resurshundsteamet
Tre elever har haft stor nytta av kontakten med Resurshundsteamet. De har knutit an till både mig och Juni på ett
fint sätt samt har nu skolnärvaro. Jag upplever dem trygga och tillfreds med oss som team. Alla tre elevers
vårdnadshavare påtalar varje vecka vikten av att ha oss i barnens skolvardag. En av föräldrarna har som rutin att
höra av sig under helgen och även under jullovet för att försäkra sig om att vi kommer, för att kunna dämpa oron
hos sitt barn och öka sannolikheten att hon ska gå till skolan. Två av eleverna har dessutom haft lektioner
tillsammans med oss vilket innebär att de fått utveckla interaktionen även med en klasskamrat. Något de båda har
behov och glädje av. En av eleverna avbryter sina raster tidigare för att komma upp till oss inför sitt pass. Som hen
uttrycker det är det “för jobbigt därute men lugnt och tryggt hos oss?” Den taktila kontakten med Juni är viktig.
Alla elever kramar och klappar henne mycket och blir påtagligt lugna av det.

5. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland unga baserat på Stockholmsenkätens
resultat och djupintervjuer
De fyra kommunerna Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd ville få en ökad förståelse kring de oroande
resultaten från den regelbundna enkätundersökningen Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Även
få en ökad förståelse kring eventuella skillnader mellan pojkar och flickor och vad den består i.
Uppdraget syftade till att ge en sådan ökad förståelse och innefattade både en kartläggning med datainsamling,
analyser av data, fokusgruppssamtal med unga i kommunerna, rapportering samt förslag på hur denna ökade
förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter.
Arbetet har löpt på enligt schema och resultaten redovisas och kommuniceras ut under våren 2022.
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6. Dans för hälsa
Dans för hälsa är en framforskad metod vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum som har visat sig
framgångsrik för tjejer som upplever psykosomatiska besvär. Metoden går ut på kravlös dans utan krav på
prestation. Dansen har genomförts under 2022 i samverkan mellan enheten för samverkan och stöd, elevhälsan
och kulturskolan.
Effektmål:
Antal deltagare
Vårterminen deltog 3 deltagare och under höstterminen deltog 5 personer.
Upplevd hälsa hos deltagarna innan och efter genomförd metod
Under både vår och höstterminen användes enkäter med frågor som eleverna fick svara på anonymt vid det första
och sista danstillfället. På grund av anonymiteten och ett par avhopp var det svårt att göra en bedömning. Men det
gick att utröna att svaren från den första enkäten var mer positiva än svaren från första. Det gick även att se att
deras fysiska aktivitet har ökat utöver dansen mellan tillfällena.
”jag känner mig nu normal och extremt bra och glad eftersom jag har nya vänner och jag har också lärt mig nya
låter”
” bästa är att man får träffa nya kompisar”
Planen för 2022 är att fortsätta med befintlig grupp elever under vårterminen, just nu 3 st pga 2 avhopp, med
möjlighet att ta in nya deltagare, för att sedan i slutet av vårterminen göra reklam för att starta upp en ny grupp till
höstterminen. Bjuda in till prova-på tillfällen och synas via utskick och eventuellt i media. Samverkan med
elevhälsan ska få tydligare rutiner och ett möte är inplanerat för detta.

7. Föräldrastödsarbete
Coronapandemin har inneburit att många föräldrar inte kunnat nätverka eller fysiskt delta på
föräldrastödsutbildningar som kommunen vanligtvis erbjuder. Under våren erbjöds en kostnadsfri
föreläsningsserie riktad till föräldrar. Serien innehöll tre träffar med teman; självkänsla, tonåring och syskonbråk.
Det deltog mellan 15 och 30 föräldrar per tillfälle.
I samverkan med Rädda barnen hölls en öppen och kostnadsfri föreläsning med Maria Dufva med temat ”Värsta
bästa svårsnacket” om hur vuxna kan tala med sina ungdomar om sex, porr, samtycke och utsatthet på nätet. Cirka
50 deltog live och 30 digitalt. Föreläsningen spelades in, har textats och skall spridas under 2022. Hennes bok
köptes in och distribuerades till alla högstadieelever boendes i kommunen.

Måluppfyllelse och Agenda 2030
Stimulansmedlen redovisas årligen till SKL, till styrgruppen samt till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämnden i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och
medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i staden.
Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för stadens målområden
och bidrar måluppfyllelse genom:
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Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur
Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande
Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster
Arbetet är i linje med det globala hållbarhetsmålet 3. God hälsa och välbefinnande. Insatser och
aktiviteter genomsyras med ett jämställdhetsperspektiv och data redovisas könsuppdelat enligt
hållbarhetsmål 5.Jämställdhet. Att arbeta med psykisk ohälsa bidrar till ökad jämlikhet enligt mål
10.Minskad ojämlikhet.
I Vaxholm uppskattar fler män än kvinnor (82% mot 73%) att de har ett bra hälsotillstånd, fler kvinnor är
långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar (57,5% mot 45,9%) och en högre andel flickor anger en högre grad av
psykisk ohälsa än pojkar på högstadiet och gymnasiet (index 50 mot 66). Oklart om det kan ligga attityder och
normer bakom facto att män/pojkar inte uppger psykisk ohälsa i samma utsträckning som kvinnor/flickor. Det är
fler män än kvinnor som varje år tar sitt liv och en tendens av ökning sker i den lägre åldersgruppen.
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Änr SN 2021/65.041
1 av 1
Socialförvaltningen
Agneta Franzén
Förvaltningschef

Uppföljning ekonomi februari
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden jan-feb 2022.

Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2022-03-08

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

16

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2022-03-02
Änr SN 2022/14.756
1 av 2
Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Utredning av gemensam familjerätt med nordostkommuner
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam familjerätt med andra
nordostkommuner och återrapportera förslag på åtgärder.

Sammanfattning
Familjerätt finns i alla kommuner och utför uppgifter som åligger socialnämnd i frågor om vårdnad,
umgänge och boende för barn. Flera av uppgifterna är sällan förekommande och kräver
specialistkompetens i handläggningen. I en medelstor kommun är det ofta ett fåtal handläggare som
arbetar med familjerätt. Det leder till en sårbar verksamhet och svårare att säkerställa kontinuitet och
långsiktig kompetensförsörjning. Allt fler kommuner väljer att gå samman i en gemensam organisation
av familjerätt.
Fem kommuner i nordostdelen har uttryckt intresse för att organisera sin familjerätt tillsammans. Detta
behöver utredas för att klarlägga de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna.
Socialförvaltningen föreslås få i uppdrag att utreda frågan om gemensam familjerätt och att
återrapportera resultatet.

Ärendebeskrivning
Diskussioner om någon form av gemensam familjerätt mellan nordostkommunerna i Stockholms län har
förts i olika former och forum de senaste tio åren. Frågan belystes 2009 men resulterade inte i ett
förslag. 2019 anlitades ett konsultföretag för att utreda frågan. Underlaget som presenterades ansågs
inte vara tillräckligt för ställningstagande och beslut i frågan.
De nordostkommuner som utöver Vaxholm i nuläget är intresserade av att utreda frågan är Danderyd,
Lidingö, Österåker och Täby.
Familjerättens verksamhet är en specialiserad verksamhet inom socialtjänsten som till stor del utgörs av
myndighetsutövning och är ett av de mer juridiskt komplicerade områdena inom socialtjänsten. Det
familjerättsliga arbetet upptar i regel en liten del av individ- och familjeomsorgens samlade resurser,
vilket medför en utmaning för kommunerna över tid att upprätthålla kompetensförsörjning och god
kvalitet inom området. Familjerättens arbete regleras både i socialtjänstlagen och i föräldrabalken, och
familjerätten utför även uppdrag åt tingsrätten.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Syftet med en gemensam familjerätt skulle vara att uppnå samordningsvinster i form av en mer effektiv,
mindre sårbar verksamhet med bred kompetens, som säkerställer kontinuitet och långsiktig
kompetensförsörjning över tid. Med det följer en hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten och god
service till medborgaren.
Runtom i landet finns det exempel på kommuner som organiserat sin familjerätt gemensamt. Det finns
huvudsakligen två alternativ:
-

att ha en gemensam nämnd med en gemensam verksamhet
att ha kvar enskild nämndorganisation men ha en gemensam verksamhet.

Exempel på kommuner som valt något av alternativen är Solna, Sundbyberg och Ekerö liksom Järfälla
och Upplands-Bro. I Stockholms stad finns det flera exempel på stadsdelar som har organiserat sina
familjerättsverksamheter gemensamt.
Familjerätten i Vaxholm
I Vaxholms kommun är familjerätten organiserad under vuxenenheten och omfattar en tjänst på ca 70
%.
Konsekvenser för barn
Familjerättens verksamhet riktar sig nästan uteslutande till barn och deras föräldrar. I en utredning av
förändrad organisation av familjerätten behöver därför en barnkonsekvensanalys göras.

Finansiering
Utredning av gemensam organisation av familjerätt genomförs inom socialnämndens tilldelade resurser
och medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. En utredning kommer att presentera de
ekonomiska konsekvenserna av ett förslag.

Förslagets konsekvenser
Förslaget bedöms leda till en hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten och god service till
medborgaren.

Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström 2022-03-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Agneta Franzén, förvaltningschef, sf
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2022-03-02
Änr SN 2022/2.730
1 av 2
Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Revidering av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen,
hemtjänst
Förslag till beslut
Reviderade värdighetsgarantier inom hemtjänst antas.

Sammanfattning
Varje kommun är ytterst ansvarig för kvalitetsnivån i de äldreomsorgstjänster de erbjuder. Ett flertal
kommuner arbetar med värdighetsgarantier med syftet att förtydliga, främst för de äldre och deras
närstående, vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg.
Värdegrundsgarantier har tidigare antagits och gäller från 2017-04-18 varför revidering behöver göras.

Ärendebeskrivning
Grunden för arbetet med att införa lokala värdighetsgarantier är att utarbeta och offentliggöra en tydlig
och konkret information om de möjligheter till äldreomsorg som äldre personer kan få del av via
kommunen. En ökad tydlighet om vilken service och omsorg äldre kan förvänta sig och hur man framför
synpunkter kan öka dialogen mellan invånare och politiker. Det skapar bättre förutsättningar för
invånare att påverka verksamheten (prop. 2009/2010:116).
De nya och reviderade garantierna avser även att förtydliga den service och tillgänglighet som förväntas
av hemtjänsten för alla utförare inom LOV, egen regi som privata.
De tidigare värdighetsgarantierna inom hemtjänst:
•

•
•
•

Genomförandeplan: En plan för hur och när dina insatser ska genomföras ska tas fram
tillsammans med dig inom två veckor. Om du vill kan även närstående delta vid mötet.
Resultatet av planeringen kallas genomförandeplan. Genomförandeplanen ska följas upp
årligen.
Valmöjlighet: Du får vara med och planera hur den personliga omsorgen ska utföras. Vi strävar
efter att tillmötesgå dina önskemål om när du vill ha hjälp.
Inom angiven tid: Om vi blir minst 30 minuter sena till ditt besök, ringer vi dig och meddelar det.
Integritet: All personal har tystnadsplikt. När vi besöker ditt hem bär personalen alltid en
namnskylt med sitt namn och kommunens logga väl synligt.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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•

Tillgänglighet: Du kan nå hemtjänsten dygnet runt, via larm och vanlig telefon. Om vi inte har
möjlighet att svara i telefonen när du ringer, kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.
Larm besvaras alltid.
Tillgänglighet: Om du lämnar synpunkter till oss, ska du få en återkoppling inom två veckor.

•

Förslag på ny Service- och värdighetsgaranti – Hemtjänst:
Vaxholms stads hemtjänst garanterar:

•
•
•
•
•
•
•

Kontakt efter beslut: Vi tar kontakt med dig senast dagen efter du fått ditt beslut.
Uppstart: Vi startar omvårdnadsinsatsen senast två dygn från det att du har
beviljats bistånd eller efter överenskommelse. Vi startar serviceinsatsen inom
fjorton dagar från det datum du har beviljats bistånd eller överenskommelse.
Utsedd kontaktperson: Du får ett kontaktteam/kontaktperson inom senast inom fem dagar
efter det att din insats har startat.
Individuell planering: Ditt kontaktteam/kontaktperson och samordnaren gör en
individuell planering tillsammans med dig inom två veckor efter att du fått hemtjänst.
Tillgänglighet: Vi har telefontider varje dag mellan 07.00 till 16.00 måndag till fredag. Om vi
inte har möjlighet att svara i telefonen när du ringer, kan du lämna ett meddelande så ringer vi
upp dig.
Integritet: Vi har arbetskläder, legitimation och synlig namnskylt som visar att vi kommer från
hemtjänsten. Personalen ringer eller knackar alltid på dörren när de kommer, även om de har
nyckel.
Inom angiven tid: Personalen håller de tider som ni har kommit överens om. Skulle vi bli
försenade mer än en 30 minuter så ringer vi upp dig.

Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, Sf, 2022-03-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Jan Sjöström, Sf verksamhetsutvecklare
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Änr SN 2021/108.0
1 av 1
Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Redovisning, ekonomiskt bistånd Vaxholm stad
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
En omvärldsanalys av ekonomiskt bistånd presenteras för nämnden.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2022-03-02

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Socialnämnden, Vaxholms stad

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Socialförvaltningen
Anton Davidsson
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Kontaktpolitiker 2022
Förslag till beslut
1.
2.
3.
4.

Kontaktpolitiker fastställs för respektive verksamhetsområde för 2022.
Återrapportering av verksamhetsbesök ska ske vid förutbestämda nämndsammanträden.
Person som står först i respektive grupp ska vara sammankallande inför studiebesöken.
Vid fyllnadsval i kommunfullmäktige till socialnämnden tar den nya ersättaren/ledamoten
tidigare ersättares/ledamots plats i kontaktpolitikergruppen.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2011-08-30 att införa kontaktpolitiker för socialförvaltningens
verksamhetsområden. Socialnämnden utser årligen nya kontaktpolitiker.
En kontaktpolitikers uppgift är att:
• planera besök tillsammans, oavsett politisk färg,
• besöka verksamheterna en gång per år,
• informera sig om verksamheternas innehåll
• återkoppla till nämnden.
För att samtliga ledamöter och ersättare ska ha möjlighet att besöka så många verksamheter som
möjligt har uppdraget som kontaktpolitiker roterat i förbestämda grupper. Förvaltningen föreslår
nämnden att besluta om nya grupper för respektive verksamhetsområde 2022 enligt följande:

•

•

Individ- och familjeomsorg samt myndighetsutövning
- Socialjouren- återrapportering 14 maj.
Lena Hallberg (C), Christian Söderman (M), Marie-Louise Westerberg (S), Katarina Carlsson
(WP), Ulf Björnehem (L)
Äldreomsorg
- Vaxholms äldreboende – återrapportering 14 juni.
Madelaine Wallén (S) Leslie Öqvist (L), Hanna Backström (-), Johanna Olson (M)
- Privata utförare inom hemtjänsten - återrapportering 23 augusti
Carina Östergren (C), Rickard Gille (-), Anna Hansson (M), Margita Gustafsson (V)
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•

Omsorg funktionsnedsatta
- Gruppbostad för vuxna- Ullbergs väg - återrapportering 20 september
Annicka Hörnsten Blommé (M), Kjetil Rindal (KD), Lena Mårtensson (C), Bengt Sandell (S)
- Serviceboendet på Fredriksstrandsvägen samt daglig verksamhet - återrapportering 8
november.
Anders Örnevall (L), Bodil Siggelin (V), Ann-Sofi Klar (C), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)

Förvaltningen föreslår därtill att återapporteringen av verksamhetsbesöken sker vid förutbestämda
tidpunkter.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Anton Davidsson, 2022-02-28

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Ledamöter och ersättare i socialnämnden
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Socialförvaltningen
Anton Davidsson
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut till 2022-03-15
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med
socialnämndens delegeringsordning.
I kommunallagen (6 kap 40 § samt 7 kap. 8 §) framgår att nämnden ska besluta i vilken utsträckning
beslut som har fattats på delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
Socialnämnden har beslutat att endast beslut som överklagas med laglighetsprövning ska redovisas till
nämnden (SN 2020/§56).
Till socialnämndens sammanträde 2022-03-15 finns inga delegeringsbeslut att rapportera.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-03-02
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SOCIALNÄMNDEN

SN 2022/1.009

Uppdaterad 2022-02-18

Utestående uppdrag till förvaltningen
Nr.* Rubrik*

1 Förvaltningen ska utreda hur
avvikelserapportingen för privata
utförare kan hålla jämförbar kvalité
som hos verksamheter i egen regi.
2 Förvaltningen ska fortsätta arbetet
med att minska totalkostnaden för
projektet och att minska
kostandsökningen för nämnden såval
som för boende i det kommande
särskilda boendet.
3 Förvaltningen ska utreda olika
möjligheter till en fortsättning av
arbetet med att minska det digitala
utanförskapet hos stadens seniorer.
4 Förvaltningen ska informera
socialnämnden gällande området
familjerätt.

Beskrivning*

Uppgifter markerade med * är obligatoriska
Status

Beslutsdatum*

2021-09-21/§ 57

Pågående

Förvaltningens
kommentar

Förvaltning

Uppskattad
tidsåtgång
(intern)

Socialförvaltnin
gen

2021-11-09/§65

Pågående

Socialförvaltn
ingen

Pågående

Socialförvaltn
ingen

2021-11-09/§71

2022-02-15 § 16
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Pågående

Socialförvaltningen

Uppskattade
externa
kostnader

Klart senast*

