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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21  

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Justering och fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut
Annicka Hörnsten Blommé (M) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 22 
maj 2019.

Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 

- Ärende nummer 12 ”Rapport från kontaktpolitiker” utgår. 
- Nytt ärende ”Behov av nya lokaler för daglig verksamhet LSS” behandlas som ärende nummer 9. 
- Ärende nummer 9-11 flyttas ned och behandlas som ärende nummer 10-12. 
- Nytt ärende ” Entledigande och val av ledamot till socialnämndens utskott 2019” behandlas som 

ärende nummer 13. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Annicka Hörnsten Blommé (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 22 maj 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande 
revideringar: 

- Ärende nummer 12 ”Rapport från kontaktpolitiker” utgår. 
- Nytt ärende ”Behov av nya lokaler för daglig verksamhet LSS” behandlas som ärende nummer 9. 
- Ärende nummer 9-11 flyttas ned och behandlas som ärende nummer 10-12. 
- Nytt ärende ” Entledigande och val av ledamot till socialnämndens utskott 2019” behandlas som 

ärende nummer 13. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/26.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 39 Tertial 1 2019 med helårsprognos

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfallet för perioden jan-april visar ett resultat på ca 2 000 tkr bättre än budget. Prognosen för 
helårsutfallet är något bättre än budget.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-05-16

Tertialbokslut T1 SN 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, Kommunledningskontoret

För kännedom: Agneta Franzén, socialförvaltningen
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/42.753
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 40 Information om jobbcoach

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Sedan årsskiftet är en arbetsmarknadskoordinator och jobbcoach projektanställd i Vaxholm.

Jobbcoachen har under det första kvartalet träffat 49 inskrivna klienter i Vaxholms Stad som uppbär 
försörjningsstöd och som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. Klienterna fördelas ungefär på 
lika många nyanlända som övriga långtidsarbetslösa och sjukskrivna.

Utifrån en preliminär bedömning har stödet lett till en besparing för nämnden i form av minskat 
ekonomiskt bistånd redan under tertial 1.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag  med tillägget att socialnämnden ska få ta del 
av uppföljning och resultat av jobbcoachens arbete fortsättningsvis. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2019-05-08 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/39.731
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Stjärnmärkning hemtjänst

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Silviasyster Susanne Lindqvist informerade om Stjärnmärkningen av hemtjänst egen regi och 
dagverksamheten Kransen på Kanonen.

Stjärnmärkningen innebär att all personal inom hemtjänsten och dagverksamheten har fått utbildning i 
hur de ska arbeta personcentrerat med personer med kognitiv svikt. Efter genomförds utbildning är 
verksamheterna certifierade för ett år framöver. För att fortsatt certifiering ska gälla krävs att minst 80 
% av medarbetarna har utbildningen. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2019-05-08 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2016/59.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 42 Överenskommelse Samverkan kring personer med 
missbruk/beroende

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Tilläggsöverenskommelse gällande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om 
pengar antas. 

Ärendebeskrivning
Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till en överenskommelse 
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om samverkan kring personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar.

Överenskommelsen är en tilläggsöverenskommelse till överenskommelserna "Samverkan kring personer 
med missbruk/beroende"  och "Samverkan kring personer med psykisk sjukdom/psykisk 
funktionsnedsättning". Genom tilläggsöverenskommelsen uppfylls kraven i lagstiftningen sedan den 1  
januari 2018 om en överenskommelse mellan kommun och landsting om samarbete omkring personer 
som har ett missbruk/beroende av spel om pengar.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2019-05-15
Tilläggsöverenskommelse, Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

Lorentz Ogebjer, sf                                                                                                                                                     

För kännedom: Agneta Franzén, sf 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/19.757
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 43 Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter - 
rekommendation kommuner gemensam finansiering

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter antas.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 december 2018 
beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för 
att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en totalkostnad av 
maximalt 19,5 mkr. Detta innebär ca 1,95 kr/invånare per kommun och finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2024). Kostnaden ska fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift, 
vilket för Vaxholms stad skulle innebära ca 23 000kr/år i fyra års tid. Det finns även en uttalad avsikt att 
finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. Den 
föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- och 
styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar 
rekommendationen.

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning 
av: 

 de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst 
äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för 
socialtjänstens verksamheter. 

 stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av 
gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

 nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.

Människor förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister 
och brukarenkäter ger kommuner möjlighet att jämföra erfarenheter, arbetssätt och resultat och på det 
sättet lära av varandra samt ger bättre stöd för beslutsfattande. Genom nationell samordning och 
nationella mötesplatser, och genom stöd från SKL, kan kommunerna tillsammans med SKL utveckla 
arbetet med systematisk uppföljning, verksamhetsutveckling och ett evidensbaserat arbetssätt i enlighet 
med rekommendationen. Detta arbete ligger även i linje med Vaxholms stad  övergripande, och 
socialförvaltningens egna, målområden för främst kvalitet och ekonomi. 

Kommunal finansiering är en förutsättning för att utveckling, förvaltning och fortlevnad av 
kvalitetsregistren och brukarundersökningar ska kunna säkras. Om finansieringen av kvalitetsregister 
och brukarenkäter inte säkras så riskerar sannolikt denna unika källa till kunskap och lärande att 
försvinna och kommunernas möjlighet till vägledning, jämförelser och samordning inom området 
försämras då. Vaxholms stad bedömer, i enlighet med socialdirektörsnätverket på Storsthlm, att det är 
nödvändigt att anta rekommendationen för att få en fortsatt gemensam utveckling på området. 
Vaxholms stad vill dock, i enlighet med Storsthlms kommundirektörsgrupp, påpeka att kostnaderna bör 
kunna rymmas inom SKL:s ordinarie medlemsavgift och önskar ytterligare översyn av detta samt att en 
långsiktig lösning tas fram. 
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Protokoll
2019-05-21

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, SKL, 181218

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, 
Angelica Svensson, 190329 

Kommundirektörernas ställningstagande till finansiering av delar av kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten, StorSthlm, 190329

Kopia på beslutet till
För åtgärd: registrator@skl.se ärendenummer 18/00295  

För kännedom: Agneta Franzén, socialchef Vaxholms stad 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2018/15.012
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 44 Lokalförsörjningsplan

Socialnämndens beslut
Socialnämndens lokalförsörjningsplan för 2019- 2035 godkänns.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Socialnämndens lokalförsörjningsplan överlämnas till stadsbyggnadsförvaltningen som underlag i 
stadens övergripande arbete med lokalförsörjning. 

Ärendebeskrivning
Enheten för myndighetsutövning har tagit fram en lokalförsörjningsplan som omfattar de 
verksamheteter som omfattas av socialnämnden. Planen sträcker sig fram till år 2035 och beskriver de 
framtida behov av lokaler som socialnämnden bedöms ha och ska användas som underlag i stadens 
övergripande arbete med lokalförsörjning.

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

Handlingar
- Lokalförsörjningsplan 2017-2035
- Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2019-02-19 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, Socialchef 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/47.012
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 45 Behov av ny lokal för daglig verksamhet LSS

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslås kommunstyrelsen besluta: 
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen utreda möjlig 
placering och utformning av lokal för en daglig verksamhet.

Ärendebeskrivning
Personer som ingår i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) personkrets 1 och 2 har 
rätt att ansöka om insatsen daglig verksamhet. Daglig verksamhet syftar till att ge den enskilde 
stimulans, utveckling, meningsfullhet samt gemenskap och verksamheten ska utformas i samråd med 
den enskilde. 

I Vaxholms stad bedrivs genom Olivia omsorg daglig verksamhet på två olika platser med olika inriktning.
På Hamngatan på Vaxön bedrivs en verksamhet som är arbetsinriktad och på Rindö bedrivs en 
upplevelsebaserad verksamhet för personer med större omvårdnadsbehov. Totalt är det 15 personer 
som har sin dagliga verksamhet i Vaxholms stad. Ytterligare 10 personer är av olika anledningar 
beviljade daglig verksamhet utanför kommunen vilket betyder att det finns ett behov av att kunna utöka 
den dagliga verksamheten inom staden. 

Lokalerna på Rindö är inte optimala ur varken lokaliserings- eller ändamålssynpunkt och förvaltningen 
bedömer att verksamheten bör flyttas till en mer centralt belägen lokal, som är anpassad till 
målgruppens behov och som minskar brukarnas restid. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-05-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt

För kännedom: Agneta Franzén, sf
Camilla Lundholm, sf 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/40.05
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 46 Upphandling Livsmedel - Frukt, grönt och potatis

Socialnämndens beslut
1. Ulla Fernqvist Lind (WP) utses att från socialnämnden delta i arbetet som referensgrupp i upphandling 
livsmedel frukt, grönsaker och potatis för att kunna lämna synpunkter och för att kunna lämna 
information till socialnämnden.

2. Beslutet är gällande under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i 
uppdrag att utse en ledamot att delta i arbetet som referensgrupp i upphandling livsmedel frukt, 
grönsaker och potatis. 

Ärendebeskrivning
Upphandling av livsmedel, frukt, grönsaker och potatis har initierats inom samarbetet Stockholm 
Nordost. Upphandlingen berör flera nämnder och ärendet hanteras av Kommunstyrelsen i ärende KS 
2019/110.05.

Förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut tas i ärende KS 2019/110.05 ”Kommunstyrelsen 
ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledamot att delta i arbetet som referensgrupp 
för att kunna lämna synpunkter och för att kunna lämna information till Barn- och utbildningsnämnden”. 
Ärendet har rapporterats till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 och efterföljande möte i 
Kommunstyrelsen 2019-06-04.

Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive 
verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som 
avropas. 

Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom 
kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av Nordost samarbetet.

Yrkanden
Leena Hämäläinen (WP) yrkar att Ulla Fernqvist Lind (WP) utses att delta i arbetet som referensgrupp i 
upphandling livsmedel frukt, grönsaker och potatis för att kunna lämna synpunkter och för att kunna 
lämna information till socialnämnden.

Ordföranden yrkar att beslutet är gällande under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att ge 
socialnämnden i uppdrag att utse en ledamot att delta i arbetet som referensgrupp i upphandling 
livsmedel frukt, grönsaker och potatis.

Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande Information upphandling Livsmedel frukt, grönsaker och potatis, 2019-05-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, Utbildningschef

För kännedom: Agneta Franzen, Förvaltningschef
Marie Wiklund, Kommunchef, 
Anna Holm, Upphandlare, 
Margareta Andersson, Kostchef, Utbildningsförvaltningen 
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/14.002
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 47 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 2019-04-01-2019-04-30:

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

Sociala utskottet §§8-11/2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-05-07
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassning (BAB), 2019-04-01-
2019-04-30.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO), 
2019-04-01-2019-04-30.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO), 
2019-04-01-2019-04-30
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/13.009
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 48 Utestående uppdrag 2019

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

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

Handlingar
Utestående uppdrag, 2019-04-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén
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Protokoll Socialnämnden
2019-05-21

Änr SN 2019/1.103
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 49 Val av ledamot socialnämndens utskott 2019

Socialnämndens beslut
Anette Dahlgren (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i socialnämndens 
utskott från och med 2019-05-22.  

Jonas Forsberg (S) väljs till ledamot och vice ordförande i socialnämndens utskott för perioden 
2019-05-23 till och med 2019-12-31. 

Protokollsanteckning

Leslie Öqvist (L) anmäler följande protokollsanteckning: 
Socialnämnden tackar Anette Dahlgren (S) för stort engagemang och väl utfört arbete. 

Nomineringar
Madelaine Wallén (S) nominerar Jonas Forsberg (S) till ledamot i socialnämndens utskott för perioden 
2019-05-23 till och med 2019-12-31. Ordföranden finner bifall till nomineringen.

Ordföranden nominerar Jonas Forsberg (S) till 1:e vice ordförande i socialnämndens utskott för perioden 
2019-05-23 till och med 2019-12-31 och finner bifall till egen nominering. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Johanna Frunck, klk 

För kännedom: Ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott
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