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Socialnämnden 2020-09-22
Plats och tid:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00-20:17 (ajournering 19:42-19:55)

Beslutande:

Lena Hallberg (C), ordf.
Madelaine Wallen (S), 1:e v.ordf.
Leslie Öqvist (L)
Carina Östergren (C)

Ersättare:

Annicka Hörnst en Blomme (M), 2:e
v.ordf.
Christian Söderman (M)
Ljiliana Lindgren (M)
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) § 61
Daga Bäfverfeldt (WP) §§ 62-74
Leena Hämäläinen (WP)
Marie-Louise Westerberg (MP)
Margita Gustafsson (V)
Daga Bäfverfeldt (WP) § 61

Övriga deltagare:
(ersättare på distans)

Lena Mårtensson (C)

Kjetil Rindal (KD)
Johanna Olson (M)
Anna Hansson (M) §§ 61-67
Katarina Carlsson (WP)

Övriga deltagare:

Agneta Franzen, sf
Camilla Lundholm, sf § 61
Mikael Landberg, sf §§ 63-65
Jan Sjöström, sf §§ 67-69

Cecilia Jansson, klk
Johanna Frunck, klk
Anna Holm, klk § 61

Anslagsbevis
Justeringen av protokollet har ti llkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-22, §§ 61-74
Datum för anslagets uppsättande: l Oll)-OC\.- 2..,~
Datum för anslagets nedtagande: UJ2o- l.o~Z..O
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv
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§ 61 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
An nicka Hörnsten Blomme (M) utses t illsammans med ordföranden att justera protokollet senast den
25 september 2020.
Utskickad föredragningslista faststä lls.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att An nicka Hörnsten Blomme (M) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet senast den 25 september 2020 samt att utskickad föredragningslista fastställs
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Ordförande
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§ 62 Enheten för vuxenstöd informerar om sin verksamhet
Socialnämndens beslut
Informationen not eras ti ll protokollet

Ärendebeskrivning
Enheten för vuxenstöd informerar om sin verksamhet som en del av nämndens fortlöpande information
från operativa verksamheter.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finn er bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåt ande, Lorentz Ogebjer, 2020-09-09

Ordförande
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§ 63 ESF projekt digitalt utanförskap
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till prot okollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholm har under året deltagit i ett projekt, som koordinera s av Storsthlm, med ambitionen att lämna
in en projektansökan till ESF i oktober 2020. Syftet med projektet är dels att få en länsövergripande
handlingsplan för digitalt utanförskap i vissa socioekonomiskt utsatta grupper dels skapa
utbildningsinsat ser lokalt för att minska det digitala utanförskapet i respektive kommuns foku sgrupper.
Utöve r Vaxholm ingår 12 kommuner samt Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt Försäkringskassan
som projektpartners.
På en övergripande nivå förväntas projektet t a fram underlag för utbildning av klienter och
medarbetare, ESF förväntas delfinansiera (ca 50%) av den totala kostnaden för proj ektet. På vår lokala
nivå hoppas vi på att kunna öka den digital a kompetensen för målgrupperna:
Nyanlända
Utlandsfödd a
Långtidsarbetslösa
Allt fler tjänster är digitala till sin karaktär och digitaliseringen kommer inte gå bakåt. Bortsett från att en
ökad digital kunskapsnivå är central för många för att få en ökad egenmakt och deltagande i
sysselsättning och arbetsliv så ser vi en tydlig demokratisk aspekt av ett ökat digitalt utanförskap.
Information som lämnas av myndighet er eller det offentliga Sverige ifrågasätts allt oftare och vi behöve r
öka förtroendet för vå r digitala information och informationskanaler. På det sättet är vi med och
motverkar en ökad segregering inom samhället och ökar förståelsen och förtroendet för det offentliga.
Staden kommer få besluta om deltagande i projektet genom undertecknande av ett intentionsbeslut
som kommer sta den tillhanda under okt ober månad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkand e.

Handlingar
Tjut - ESF (europeiska socialfonden) projekt digitalt utanförskap.
Förändringsteori.

Kopia på beslutet till
För kä nne dom:

Agneta Franzen, förvaltningschef socialförvaltningen

Ordförande
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§ 64 Stockholms ungdomsmottagningar. Överenskommelse mellan

Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och
samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet antas.

Ärendebeskrivning
En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har tagits
fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, sam t att vara ett stöd för
ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. En juridisk granskn ing har
visat att driften av en ungdomsmottagning bör ske i samverkan mellan kommunen och regionen. En
gemensam överenskommelse bidrar till samsyn om uppdraget vilket i sin tur skapar goda
förutsättningar för gott samarbete i en verksamhet som bedrivs i samar bete mellan region och
kommun. Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i
Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna
ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan
beslutshandling till Storsthlm senast 30 november 2020.
De juridiska förutsättningarna för drift utkristalliserades under våren 2019. Då ungdomsmottagningen
består av såväl medicinska som psykosociala insatser bör verksamheten drivas av region och kommun
tillsammans. De direktavtal som under ett flertal år tecknats mellan Region Stockholm och respektive
kommun visade sig vara i strid med gällande upphandlingslagstiftning och därmed inte juridiskt
gångbara.
Ungdomsmottagningsverksamheten bygger i hög grad på ett tvärprofessionellt arbete mellan i första
hand barnmorska och kurator, men även mellan andra förekommande professioner på mottagningarna
såsom läkare/gynekolog/venereolog, dietist, psykolog. Denna typ av verksamhet, som bygger på såvä l
medicinska som psykosociala insatser, ställer höga krav på tydliga uppdrag, samsyn och integrerade
arbetssätt.
En stor anledning till att enas kring en överenskommelse om uppdrag och samverkan för
ungdomsmottagningarna i länet är att det medicinska uppdraget på ungdomsmottagningen framöver
kommer att driftsättas av regionen eller upphandlad aktör, och det psykosociala uppdraget av
kommunen eller upphandlad aktör.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande.
Överenskommelse samverkan och uppdrag - Stockholms ungdomsmottagningar
Rekommendation överenskommelse ungdomsmottagningar
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Ordförande
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Socialnäm nden

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzen förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom:

Ulrika Strandberg förva ltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

-HK-13

............................
Ordförande

7

Justerare

Protokoll Socialnämnden

t , i l vAXHOLMS

.

2020-09-22
Änr SN 2020/101.002
1 av 1

STAD

§ 65 Socialnämndens delegeringsordning reviderad september 2020
Socialnämndens beslut
Reviderad delegeringsordning antas.

Ärendebeskrivning
Enheten för barn och unga har genomgått en revision avseende myndighetsutövningen. Under
revisionens gång framkom det att revisorerna och förvaltningen inte hade samma syn på en formulering
i nämndens delegeringsordning, § 3.4. Förvaltningen föreslår att den otydliga texten i
delegeringsordningen stryks och att den inte ersätts. Den del av nedanstående text som föreslås tas bort
är överstruken och gul markerad, delegat för uppgiften är Myndighetschef. Delegeringen framkommer
under huvudrubriken "Upphandli ng".
Köp av enstaka plats/insats utanför ramavta l/upphandlad verksamhet för verkställande av
biståndsbeslut
Gäller ej då det av delegeringsordningen framgår att socia la utskottet är delegat.
Just eringen innebär ingen förändring i verksamheten utan betraktas som redaktionell.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg
Reviderad delegeringsordning

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Jan Sjöström, sf

För kännedom:

Agneta Franzen, sf
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§ 66 Tertialbokslut 2
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar tertialbokslut T2 för socia lnämnden 2020.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall t ill förva ltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Agneta Franzen, 2020-09-15
Tertialbokslut 2, 2020, socialnämnden

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen, Ekonomienheten, Koray Kahruman

~ ........:ftk.11. .
Ordförande
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§ 68 lnternkontrollplan 2021
Socialnämndens beslut
Intern kontrollplan 2021 antas med t illägget i p. 3:3, "bereda och fatta politiska beslut", ska det skrivas
t ill att tydliga rutiner behöver finn as för vem som ansvarar för att frågor väckta i KPR/KFR effektueras
och var det ska göras i tjänstema nnaorgan isationen.
lnternkontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning
Syftet med intern kontroll är at t säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern
kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för
ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerstä lla att:
tillämp liga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs
tillförlitl ig information ges om verksamheten och finansiell rapportering
en ändamalsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnas
allvarliga fel och brister upptäcks eller elimineras.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget i p. 3:3, "bereda och fatta
politiska beslut", ska det skrivas till att tydliga rutin er behöver finnas för vem som ansvarar för att frågor
väckta i KPR/KFR effektueras och var det ska göras i tjänstemannaorganisationen.
M adelaine Wallen (S) yrkar bifall till ordförandes beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåta nde, Agneta Franzen 2020-09-08
lnternkontrollplan 2021, Socialnämnden

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen

Ordförande
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§ 67 Yttrande mål och budget 2021-2023
Socialnämndens beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2021-2023, samt förslag till taxor och avgifter 2021 antas som
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter inom socialnämndens områden 2021 innehåller små förändringar och justeras enligt
nytt prisbasbelopp på 47 600 kr. Tarifferna justeras enligt 2020 års beslut om andelar av maxtaxan. Se
bi laga, Excel.
Nytt för taxebilagan i år, är att den har förenklats och endast innehåller taxorna och inte beskrivningar
på hur taxorna sä tts.
För måltider behövs en betydlig uppräkning eftersom kon sumentverket beräknar kostnader för mat till
2 490 kr per månad, jämfört med den tidigare summan på 1960 kr per månad.
I dagsläget är egenavgiften för matlådor och måltidsabonnemang på särskilt boende i den högre
intervallen jämfört med våra grannkommuner. Därför bedöms det rimligt att delvis uppräkna summan
till 2250 kr per månad avseende råvarudelen.
För matlådor inklusive leverans bedöms det rimligt att låta avgiften vara oförändrad detta år och låta
råvarudelen ta större andel av kostnaden för matlådan.

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

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:42-19:55.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Agneta Franzen, 2020-09-08
Konsumentverkets beräkning av matkostnader för 2020
Beräkningsbilaga, Excel
Förslag till yttrande mål budget 2021
Nämndens nyckeltal 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, Ekonomichef

För kä nnedom:

Mikael Halmström, Ek-kontroller

- )ft.......... ......-~....... ..............
. 0.d.~
Ordförande
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§ 69 Lokalförsörjningsplan 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämndens lokalförsörjningsplan för 2020-2040 godkänns.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:

Socialnämndens lokalförsörjningsplan överlämnas t ill stadsbyggnadsförvaltningen som underlag i
stadens övergripan de arbete med lokalförsörjning.

Ärendebeskrivning
Enheten för myndighetsutövning har t agit fram en lokalförsörjningsplan som omfattar de
verksamheteter som omfattas av socialnämnden. Planen sträcker sig fram till år 2040 och beskriver de
framtida behov av lokaler som social nämnden bedöms ha och ska användas som underlag i stadens
övergripand e arbete med lokalförsörjning.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall t ill förva ltningens beslutsförslag och finner bifal l ti ll eget yrkande,

Handlingar
Lokalförsörjningsplan 2020-2040
Tjänsteutl åtande, Agneta Franzen

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzen, Socialchef

. .tik. .. .
Ordförande
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§ 70 Information jäv
Socialnämndens beslut
Noteras till protokollet att socialnämnden fått ta del av muntlig information kring jävsreglerna.

Äre n debes krivn ing
Socia lnämnden får under dagens sammanträde en muntlig genomgång kring jävsreglerna.

Yrkanden
Ordförand en yrkar att det noteras till protokollet att socialnämnden fått ta del av muntlig information
kring jävsreglerna.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Ordförande
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§ 71 Sammanträdestider för socialnämnden och sociala utskottet

2021
Socialnämndens beslut
Socialnämndens och det socia la utskottets sammanträdestider för år 2021 fastställs ti ll:
19 januari (endast utskott), 16 februari, 16 mars, 27 april, 25 maj (strategidag), 15 juni, 24 augusti, 21
september, 19 oktober (endast utskott), 9 november sa mt 14 december.
Sta rttid en för nämndens sammanträden fastställ s ti ll 18:00 och för sociala utskottet 16:30.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat fö rslag till sammanträdestider för år 2021. Styrand e datum för
beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagit s i kommunallagen, bl.a. för
skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och
bokslutsprocessen ställer och har i så st or utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov et c.
I enlighet med den av fullmäktige beslutade ber edn ingsprocessen kommer kommunledningskontoret
även ta fram dat um fö r ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar ti ll förvaltningen.
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds ti ll näst a sammanträde om det inte är ett rent
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budgetoch bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder .
Sammanträdena för nämnderna föreslås börja kl. 18:00.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifa ll till förvalt ningens beslut sförs lag och finner bifa ll till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk

För kännedom:

Ersättare och ledamöter i socia lnämnden

Ordförande
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§ 72 Remissvar- Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Policy för Vaxholms st ads minoritetspolitiska arbete antas med en redakt ionell rättelse i inledningen.

Ärendebeskrivning
Lagen (2009:724) om nationel la minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige
sedan januari 2010. Lagen beskriver vil ka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de
speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska . Samtliga kommuner och
andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rätt igheter. De är också skyldiga att
skydda minoriteternas språk och kult ur och särski lt vikt igt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt
språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna
inflytande i frågor som berör dem.
Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare.
Kommunerna är sedan 2019 skyldiga att anta mål och riktlinjer för si tt minoritetspolitiska arbete och
dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.
Förslag till policy för Vaxholms stads minoritet spolitiska arbete är framtagen för att säkerstäl la att
Vaxholm i enlighet med aktuell lagstiftning arbetar för att främja de nationella minoriteternas
rättighet er, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationel la minoritetern as
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.
Kommunstyrelsens arbet sutskott beslutade 2020-08-26 att förslag t ill policy för Vaxholms st ads
minoritetspolit iska ar bete skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt t ill
nämnden för teknik, fritid och kultur.
Inom socialnämndens ansvarsområde innebär po licyn inga åtaganden som inte sedan t idiga re är
definierade i lag. Förva ltningen ställer sig positiv till att kommunen geno m att samla och synliggöra
kommunens skyldighet er i en gemensa m policy arbetar för att stärka och garantera de nationella
minoritet ern as rättigheter.
M ed hänvisning till ovanstående föreslår socialförvaltningen att socia lnämnden föreslår
kommunstyrelsen tillstyrka kommunful lmäktige besluta att policyn antas.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltn ingens beslutsförslag med en reda ktionell rätte lse i inledningen.
Ordföranden finner bifa ll t ill eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåt ande, Johan na Frunck, 2020-09-01
Tjänsteut låt ande, kommunstyrelsen, 2020-06-26
Policy för Vaxholms st ads minoritetspolit iska arbete
Beslut, KSAU, 2020-08-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen
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§ 73 Redovising av delegeringsbeslut
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit besluta nderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med
socialnämndens delegeringsordning.
I kommunallagen (6 kap 40 § samt 7 kap. 8 §) framgå r att nämnden ska bes luta 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 öve rklagas med laglighetsprövning ska redovisas till
nämnden (SN 2020/§56).
Till socialnämndens sammanträde 2020-09-22 finns inga delegeringsbeslut att redovisa.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall t ill fö rvaltningens beslutsfö rslag och finner bifa ll till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-08-28
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Ordförande
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STAD

§ 74 Utestående uppdrag 2020
Socialnämndens beslut
Informationen noteras ti ll protokollet.

Ärendebeskrivning
Förva ltningen redovisar utestå ende uppdrag.

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

Handlingar
Utestående uppdrag till 2020-09-22
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