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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23  

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 29 Justering och fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut
Annicka Hörnsten Blommé (M) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 26 
april 2019.

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Annicka Hörnsten Blommé (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 26 april 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/36.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 30 Riktlinjer träningslägenheter inom missbruk och socialpsykiatri

Socialnämndens beslut
1. En del av de lägenheter som socialförvaltningen förfogar över ska användas som 

träningslägenheter inom områdena missbruk och socialpsykiatri. 
2. Riktlinjer för handläggning av träningslägenheter för personer med missbruks- 

beroendeproblematik och/eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning antas.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för hantering av ärenden som avser biståndsbedömd insats med 
träningslägenheter för personer med missbruks- och beroendeproblematik och/eller socialpsykiatrisk 
funktionsnedsättning.

Syftet med riktlinjerna är att de i huvudsak ska:

- Förenkla handläggningen 

- Skapa enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och rättssäkerhet

Riktlinjer får inte ses som regler utan som hjälpmedel. Underlaget till ett beslut ska alltid utgå från varje 
individ och dennes behov.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-04-09

Riktlinjer träningslägenheter för missbruk och socialpsykiatri.  

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lorentz Ogebjer, sf

För kännedom: Mikael Landberg, sf 
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2018/62.751
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 31 Svar på motion från Vänsterpartiet (V): Förlängt kommunalt 
bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtande. 

Socialnämndens beslut
I det fall kommunfullmäktige avslår motionen får förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna och 
möjligheterna av att förlänga bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till totalt tre år för 
nyanlända familjer med barn då det finns synnerliga skäl. 

Förvaltningen får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.  

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att nyanlända familjer med minderåriga barn som anvisats 
till Vaxholm ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan de avhyses. 

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Under år 2018 tog Vaxholms stad 
emot 37 personer och för år 2019 är siffran 33 personer. Eftersom det råder bostadsbrist samtidigt som 
kravet på att ta emot nyanlända finns kvar tillhandahåller Vaxholm stad bostad under två år, enligt 
nuvarande lagkrav.

Att gå från individuella bedömningar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för nyanlända familjer med barn 
som inte har ordnat egen bostad efter etableringstiden till generella bestämmelser om rätt till 
bostadskontrakt i fem år skulle förutom ekonomiska konsekvenser även skapa svårigheter att fortsatt 
ordna bra bostäder till nya familjer med barn som anvisas till Vaxholm stad. Detta skulle vidare innebära 
ett avsteg från likabehandlingsprincipen då Vaxholm stad inte tillhandahåller motsvarande stöd för 
andra barnfamiljer.

Utifrån ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.   

Yrkanden
Ordföranden yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ordföranden yrkar vidare att i det fall kommunfullmäktige avslår motionen får förvaltningen i uppdrag 
att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga bostadskontrakten med sex månader åt 
gången upp till totalt tre år för nyanlända familjer med barn då det finns synnerliga skäl. Förvaltningen 
får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.  
Annette Dahlgren (S) och Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) instämmer i yrkandet. 

Annica Hörnsten Blommè (M), Johanna Olson (M) och Liliana Lindgren (M) yrkar skriftligen med 
motivering enligt bilaga 1 avslag på motionen i sin helhet utan tilläggsyrkande. 
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Protokoll
2019-04-23

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 18:50-19:00

Proposition

Ordföranden frågar först nämnden om socialnämnden kan föreslå kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet. Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag till ordförandens tilläggsyrkande och finner 
bifall till tilläggsyrkandet. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordförande föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av socialnämnden: 

Ja röstar: Den som bifaller ordförandens tilläggsyrkande
Lena Hallberg (C), Anette Dahlgren (S), Jonas Forsberg (S), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Lone 
Svenfelt (WP), Leena Hämäläinen (WP), Marie-Louise Westerberg (MP).

Nej röstar: Den som avslår ordförandens tilläggsyrkande i enlighet med Annica Hörnsten Blommès (M) 
Johanna Olsons (M) och Liliana Lindgrens (M) yrkande. 
Annicka Hörnsten Blommé (M), Ulf Björneheim (L), Johanna Olson (M), Liliana Lindgren (M)

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att socialnämnden med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller ordförandens 
tilläggsyrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2018-02-06 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

För kännedom: Agneta Franzén
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/24.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 32 Svar på uppdrag från KS- reviderade riktlinjer för turbundna resor

Socialnämndens beslut
1. Information om att socialnämnden 2019-03-19 fastställde nya riktlinjer för turbundna resor i enlighet 
med kommunstyrelsens uppdrag noteras till protokollet. 

2. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tilldelade 2019-01-10 SverigeTaxi i Stockholm AB avtalet som leverantör för 
persontransporter i Vaxholms stad.

Prisutvecklingen för persontransporter har ökat kraftigt. Antagandet av anbud, uppskattas till en 
kostnad om 11,2 mkr är en stor kostnadsutveckling jämfört med tidigare kostnadsnivå. Trots att höjd 
togs i budgetarbetet för mål och budget 2019 räcker ändå inte föreslagna medel för varken barn- och 
utbildningsnämnden eller för socialnämnden. Då avtalet belastar halvåret 2019 saknas finansiering inom 
ram med 1,5 mkr (BUN 1,3 mkr och SN 200 tkr). För 2020, som belastas helår, saknas ytterligare totalt 
3,3 mkr (BUN 2,7 och SN 0,6).

Med anledning av den kraftigt ökade prisbilden gav kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att se 
över riktlinjer för turbundna resor. 

Förvaltningen arbetade fram ett förslag till nya riktlinjer som antogs av socialnämnden 2019-03-19. 

Turbundna resor inom socialnämndens verksamheter är kopplade till annan biståndsbedömd 
verksamhet utanför hemmet som i sig innebär att personen har ett omfattande hjälpbehov. Detta gör 
att det inom socialnämndens verksamheter är svårt att begränsa användningen av turbundna resor mer 
än vad som redan gjorts tidigare. 

De förtydliganden som gjorts i de nya riktlinjerna är att personer som bor nära den verksamhet de deltar 
i ska kunna gå med ledsagare till verksamheten samt att i de fall det rör barn så läggs större vikt i 
vårdnadshavarnas föräldraansvar vid bedömning av behovet av turbundna resor. 

I och med detta anser förvaltningen att man har reviderat riktlinjerna i enlighet med kommunstyrelsens 
uppdrag. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-04-08, Rebecca Borg
Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt IBIC och socialtjänstlagen § 4.1 för äldre och personer med 
funktionsnedsättning, 2019-03-19

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rebecca Borg, sf 
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/26.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 33 Uppföljning ekonomi - mars prognos 2019

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Kommentarer till driftsredovisningen samt prognos

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 1 200 tkr och prognosen pekar på en positiv avvikelse 
på 3 000 tkr. Nedan beskrivs de huvudsakliga orsakerna till avvikelsen för perioden jan-mars samt 
bedömningarna i prognosen

IFO

Den positiva avvikelsen för IFO (1 781 tkr) jan-mars är till största del kopplat till verksamheten 
Vuxna/Missbruk (838 tkr). Men även barn och unga lämnar ett överskott (345 tkr) i huvudsak beroende 
på avsaknad av barnplacering HVB under perioden. Avvikelsen på Vuxna/Missbruk är beroende på lägre 
volymer HVB missbruk. I denna prognos har det förutsatts att volymerna fortsatt ligger på denna lägre 
volym i jämförelse med budget under resten av året. Detta innebär ett prognostiserat överskott för IFO 
på 7 035 tkr vid årets slut.

 Flykting barn/vuxna 

Utfallet för perioden jan-mars visar visst överskott. Utfallet för verksamheten kommer att variera 
beroende på vilka typer av placeringar vi har och när och om ersättning beviljas för särskilt kostsamma 
placeringar. Prognos enligt budget.

 Funktionshinderomsorgen

Den positiva avvikelsen (177 tkr) inom verksamhetsområdet för perioden jan-mars är till största del 
beroende på två verksamhetsområden. Dels lägre volym boendedygn vuxna LSS samt daglig verksamhet 
inom området LSS utom personlig assistans (151 tkr). Men även lägre volymer särskilt boende inom 
socialpsykiatrin (172 tkr). Även här förutsätts i prognosen ett utfall för helåret som i stort ligger i linje 
med perioden jan-mars. Prognosen innebär ett överskott på 410 tkr. 

ÄO

Den negativa avvikelsen (-1 708 tkr) för perioden jan-mars kommer i huvudsak från tre verksamheter, 
hemtjänst (-739 tkr), korttidsverksamheten (-374 tkr) och särskilt boende (-495 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 högre volym 
externa korttidsdygn jämfört med budget. Avvikelsen på särskilt boende är beroende på två 
motverkande delar, dels lägre volym externa boendeplatser vilket innebär ett överskott på ca 400 tkr 
medan den högre kostnaden per boendedygn för Vaxholms äldreboende i jämförelse med budget 
innebär en negativ avvikelse på ca -900 tkr. I denna prognos har det förutsatts att hemtjänsten sänker 
sina kostnader något men utveckling i övrigt både i fråga om volym och i  kostnad kommer att ligga kvar 
på gällande nivå för perioden jan-mars. Detta innebär en prognos på ett negativt utfall mot budget på -5 
231 tkr för helåret.
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Protokoll
2019-04-23

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Belopp i Tkr 

Utfall jan-mars 2019 Budget jan-
mars 2019

Avvikelse jan 
mars 2019 
utfall/budget  

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Avvikelse 
prognos/
budget

Förvaltningsledning -1 225 -1 591 366 -5 662 -6 449 787

Socialnämnd -133 -188 55 -767 -767 0

Individ och Familjeomsorg -5 527 -7 308 1 781 -22 440 -29 475 7 035
Försörjningsstöd -1 588 -1 980 392 -6 649 -7 941 1 292
Barn och Unga -1 939 -2 284 345 -7 574 -9 243 1 669
Vuxna/Missbruk -706 -1 544 838 -2 822 -6 195 3 373
Familjerätt/Familjrådgivning -69 -241 172 -280 -979 699
Myndighetsutövning -1 225 -1 259 33 -5 117 -5 118 1

Flykting barn/vuxna 415 27 388 0 0 0

Funktionshinderomsorg -12 526 -12 703 177 -50 477 -50 887 410
LSS utom personlig assistans -7 914 -8 065 151 -32 280 -32 279 -1
Personlig assistans LSS/LASS -1 929 -1 859 -70 -7 715 -7 436 -279
Socialpsykiatri -2 496 -2 669 172 -10 029 -10 718 689
Personlig ombud -187 -110 -77 -454 -454 0

Äldreomsorg -23 319 -21 612 -1 708 -93 333 -88 102 -5 231
Hemtjänst -7 241 -6 502 -739 -28 188 -26 514 -1 674
Dagverksamhet -656 -658 2 -2 676 -2 676 0
Korttidsboende -1 638 -1 211 -427 -6 552 -4 931 -1 621
Särskilt boende -12 098 -11 603 -495 -49 194 -47 317 -1 877
Öppen verksamhet äldre -568 -554 -15 -2 250 -2 250 0
Myndighetsutövning -1 119 -1 084 -35 -4 474 -4 414 -60

Myndighetsutövning -637 -790 154 -3 172 -3 172 0
Turbundna resor -259 -345 86 -1 379 -1 379 0
Bostadsanpassning -377 -446 68 -1 793 -1 793 0

Övrigt
Bidrag till Föreningar    0 -21 21 -85 -85 0
Total -42 952 -44 186 1 234 -175 937 -178 937 3 000

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Michael Holmström, 2019-04-11

Kopia på beslutet till
För kännedom: Agneta Franzén, Socialförvaltningen
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/35.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 34 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2019

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
1 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL har tre beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men samtliga har tackat nej 
till extern placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. Den enskilde som 2019-03-31 
hade väntat 291 dagar har nu tackat ja till en intern placering inom Vaxholms stad och beslutet kommer 
att verkställas under april 2019. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämplig kontaktperson och avlösare än. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190331, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  291 + 174 + 122  2  1

Datum 190331, lagrum LSS

Bifall kontaktperson  289  1  0

Bifall avlösarservice  307  1  0

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-08, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/14.002
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 35 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 2019-03-01-2019-03-31:

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

Sociala utskottet §§5-7/2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-03-26
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassning (BAB), 2019-03-01-
2019-03-31.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO), 
2019-03-01-2019-03-31.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO), 
2019-03-01-2019-03-31.
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/13.009
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 36 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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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/10.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 37 Rapport från kontaktpolitiker

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Anette Dahlgren (S), Daga Bäfverfeldt (WP), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)  och Kjetil Rindal (KD) 
rapporterar om att de i uppdraget som kontaktpolitiker har besökt Vaxholms äldreboende.

Kontaktpolitikerna informerar nämnden om vilken information de fick ta del av under besöket och 
berättar att de avser att lämna in informationen skriftligen. 

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