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§ 20 Justering och fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut
Anette Dahlgren (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 22 mars 
2019.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Anette Dahlgren (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 22 mars 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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§ 21 Återrapportering av projekt Uppsökande verksamhet

Socialnämndens beslut
1. Information om utvärdering av projekt uppsökande verksamhet noteras till protokollet.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att implementera verksamheten 

permanent. 
3. Utredningen ska presenteras för socialnämnden senast oktober 2019. 

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har i ett antal rapporter fastställt att äldre individer över 80 år utan tidigare insatser från 
socialtjänsten i form av hemtjänst kan ha behov av stöd. Främst handlar det om vardagliga sysslor och 
service i hemmet. Socialtjänstlagen anger att socialtjänsten i den uppsökande verksamheten ska erbjuda 
hjälp och göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för dess äldre invånare.

Socialnämnden i Vaxholms stad beslutade den 20 mars 2018 att införa projekt Uppsökande verksamhet 
under 2018. Enheten för äldre och funktionsnedsatta har ansvarat för projektet med stöd från 
anhörigkonsulent. 

Yrkanden
Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att det ska vara 
tidsbestämt när utredningen ska presenteras för socialnämnden.

Ordföranden yrkar bifall till Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkande med förtydligandet att utredningen 
ska presenteras för socialnämnden senast oktober 2019. 

Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2019-03-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Agneta Franzén, förvaltningschef Socialförvaltningen
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§ 22 Återremitterat ärende "internetbaserade inköp för enskilda med 
hemtjänst"

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Frågan om upphandling av internetbaserade inköp återremitterades med motiveringen att det inte är 
klarlagt huruvida det är aktuellt att samordna upphandlingen med andra myndigheter inom kommunen. 
Socialförvaltningen har undersökt frågan att samordna upphandlingen med andra förvaltningar inom 
kommunen utifrån samtal med upphandlingsenheten. 

De volymer som måltidsenheten i dagsläget är intresserade av att upphandla är små och behovet 
tillgodoses än så länge på annat sätt. På sikt kan dock både måltidsenheten och eventuellt andra 
förvaltningar inom kommunen vara i behov av samma tjänst för internetbaserade inköp (exempelvis för 
inköp av fikabröd m.m.) och avtalet ska då tecknas av KS. Dessa behov är dock inte helt klarlagda idag, 
varken till antal intressenter eller volymer. Att invänta besked från andra förvaltningar samt driva frågan 
till KS kommer leda till att införande av internetbaserade inköp för enskilda med hemtjänst kommer att 
blir framskjutet. 

Utifrån detta avser socialförvaltningen att genomföra en direktupphandling med en så lång avtalsperiod 
som möjligt tills maxbeloppet för direktupphandling är nådd, dock längst 2 år. Totalsumman beräknas bli 
ca 500 000 kr (högt räknat). Under denna tid kan behovet hos andra förvaltningar utredas och en 
framtida upphandling kan då avgöras om den ska drivas av KS eller SN utifrån om det finns behov av ett  
förvaltningsöverskridande avtal eller inte. Utfallet av internetbaserade inköp för enskilda med hemtjänst 
kan då även analyseras, och upphandlingsunderlaget kan förfinas ytterligare utifrån socialförvaltningens 
och brukarnas behov. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Internetbaserade inköp för enskilda med hemtjänst, Angelica Svensson 2019-02-01
Utredning inköp via internet för enskilda med hemtjänst, Angelica Svensson, 2019-01-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Lundholm, socialförvaltningen, Vaxholms stad
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§ 23 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning för äldre och 
personer med funktionsnedsättning.

Socialnämndens beslut
Riktlinjer för handläggning inom området biståndsbedömning för äldre och personer med 
funktionsnedsättning antas.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har reviderat  gällande riktlinjer för hantering av ärenden som avser för 
biståndsbedömning för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Syftet med riktlinjerna är att de i huvudsak ska:

- Förenkla handläggningen 

- bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att säkra likställighet och rättssäkerhet

- förtydliga ICF´s begreppsmodell genom att beskriva olika behov som kan vara aktuella inom 
olika livsområden

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

Handlingar
 Tjänsteutlåtande, 2019-03-15, Rebecca Borg
 Riktlinjer för handläggning för biståndsbedömning för äldre och personer med 

funktionsnedsättning

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Rebecca Borg, sf 

6



Protokoll Socialnämnden
2019-03-19

Änr SN 2019/22.739
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 24 Avveckling AB Vårljus

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Med anledning av de senaste årens förändrade flyktingpolitik har förutsättningarna för AB Vårljus 
verksamhets förändrats. För att hantera den uppkomna situationen tog bolagets styrelse i december 
2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes 
under våren och hösten 2018 och landade i två alternativ (utveckla verksamheten vidare eller avveckla) 
för ägarkommunerna att ta ställning till. Sammantaget förordade 18 ägarkommuner (85,1 %) att bolaget 
ska avvecklas. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 
2018 att inriktningen är att Vårljus ska avvecklas samt att utgångspunkten är att enheterna drivs vidare 
men med annan huvudman. 

I enlighet med kommunallagens krav måste beslut av principiell beskaffenhet för bolaget tas av 
respektive ägarkommuns fullmäktige. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid bolagsstämma den 
8 maj 2019 där ombudens agerande har föregåtts av beslut i respektive fullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stads ombud får i 
uppdrag att, vid bolagets stämma 8 maj 2019, rösta för att AB Vårljus ska avvecklas. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2019-03-04

Kopia på beslutet till
För kännedom: Agneta Franzén, Förvaltningschef Socialförvaltningen

7



Protokoll Socialnämnden
2019-03-19

Änr SN 2019/26.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 25 Ekonomiutfall januari-februari 2019

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Kommentarer till driftsredovisningen

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 240 tkr. Nedan beskrivs de huvudsakliga orsakerna till 
avvikelsen för perioden jan-feb. 

IFO

Den positiva avvikelsen för IFO (691 tkr) jan-feb är till största del kopplat till verksamheten 
Vuxna/Missbruk (482 tkr). Men även barn och unga lämnar ett överskott i huvudsak beroende på 
avsaknad av barnplacering HVB under perioden. Avvikelsen på Vuxna/Missbruk är beroende på lägre 
volymer HVB missbruk

 Flykting barn/vuxna 

Ligger i linje med budget

 Funktionshinderomsorgen

Den positiva avvikelsen (295 tkr) inom verksamhetsområdet för perioden jan-feb är till största del 
beroende på lägre volym boendedygn vuxna LSS samt daglig verksamhet inom området LSS utom 
personlig assistans (228 tkr)

ÄO

Den negativa avvikelsen (-1 269 tkr) för perioden jan-feb kommer i huvudsak från två verksamheter, 
hemtjänst (-662 tkr) och korttidsverksamheten (-374 tkr). Underskotten på hemtjänsten är i sin helhet 
beroende på högre timkostnad än vad som budgeterats och inte en volymökning. Avvikelsen för 
korttidsboende är i huvudsak en volymavvikelse beroende på fler externa korttidsdygn.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Michael Holmström, 2019-03-08

Kopia på beslutet till
För kännedom: Agneta Franzén, Socialförvaltningen
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§ 26 Revidering kontaktpolitiker 2019

Socialnämndens beslut
1. Kontaktpolitiker fastställs för respektive verksamhetsområde för 2019.
2. Återrapportering av verksamhetsbesök ska ske vid förutbestämda tidpunkter. 
3. Personen som står först i respektive grupp ska vara sammankallande inför studiebesöken. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställde 2019-02-19 kontaktpolitiker för 2019. Med anledning av att det skett val och 
entlediganden behöver kontaktpolitiker för 2019 revideras. 

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 minst en gång per år,
 informera sig om verksamheternas innehåll och utveckling, samt
 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 2018 enligt följande:

 Äldreomsorg
- Vaxholms äldreboende - återrapportering 23 april.

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Anette Dahlgren (S), Kjetil Rindal (KD), Daga Bäfverfeldt 
(WP)

- Privata utförare inom hemtjänsten - återrapportering 21 maj. 
Lena Hallberg (C), Lone Svenfelt (WP), Madelaine Wallén (S), Ljiliana Lindgren (M)

 Omsorg funktionsnedsatta
- Gruppbostad för vuxna - Ullbergs väg – återrapportering 11 juni.

Leena Hämäläinen (WP), Ulrika Schelwander (C), Leslie Öqvist (L), Kenneth Larsson (V), Anna 
Hansson (M)

- Serviceboendet på Fredriksstrandsvägen samt daglig verksamhet - återrapportering 17 
september.
Christian Söderman (M), Carina Östergren (C), Ulla Fernqvist Lind (WP), Marie-Louise 
Westerberg (MP), Johanna Olson (M) 

 Individ- och familjeomsorg samt myndighetsutövning
- Socialjouren - återrapportering 12 november.

Katarina Pettersson (WP), Jonas Forsberg (S), Annicka Hörnsten Blommé (M), Ulf 
Björneheim (L)
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Förvaltningen föreslår därtill att återapporteringen av verksamhetsbesöken sker vid förutbestämda 
tidpunkter för att säkerställa att syftet med kontaktpolitikeruppdraget uppnås.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-02-25 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ersättare och ledamöter socialnämnden
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§ 27 Redovisning av delegeringsbeslut 2019

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 avseende perioden 2019-02-01-2019-02-28:

 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg,
 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg,
 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag,

Sociala utskottet §§3-4/2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-02-27
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassning (BAB), 2019-02-01-
2019-02-28.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO), 
2019-02 01 – 2019-02-28.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO), 
2019-02-01 – 2019-02-28.
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§ 28 Utestående uppdrag 2019

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

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

Handlingar
Utestående uppdrag, 2019-03-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén
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