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§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Ulf Björneheim (L) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 22 februari
2018.
Utskickad föredragningslista fastställs med revidering av:




Nytt ärende, utredning av tillfälliga bostadskontrakt samt utredning av huruvida regeringens
ersättning för ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen ska fördelas till
ideella organisationer, behandlas som ärende nummer 11.
Nytt ärende, drift av särskilt boende, behandlas som ärende nummer 12
Ärende nummer 11-14 flyttas ner och behandlas som ärende nummer 13-16.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/41.042
1 av 1

§ 2 Årsbokslut 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar årsbokslutet 2017 till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat förslag till årsbokslut för Socialnämndens verksamhet 2017.
Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott på 13,1 mkr motsvarande 8,2 % av budget för 2017.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-02-08, Agneta Franzén
Årsbokslut 2017

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen, Koray Kahruman, ekonomichef

För kännedom:

Agneta Franzen, socialchef

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/74.108
1 av 1

§ 3 Årssammanställning 2017 - Avvikelser, synpunkter och klagomål
Socialnämndens beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Avvikelser, synpunkter och klagomål ska redovisas till nämnden varje kvartal.

Ärendebeskrivning
Under 2017 har byte skett av både person som handlägger avvikelser, synpunkter/klagomål och rutin för
vad som ska rapporteras och när. Det innebär att 2017 års statistik inte är fullt jämförbar med tidigare
år.
Analys av inrapporterade avvikelser etc. utgör en del av kvalitetsarbetet. En fungerande avvikelse-,
synpunkts- och klagomålshantering ger information om hur verksamheten fungerar samt vilka
eventuella risker som föreligger. Avvikelser, synpunkter och klagomål ska ses som en möjlighet till
utveckling. All personal som arbetar i de verksamheter som ligger innanför socialnämndens ansvar, ska
känna sig trygga med att rapportera och ta emot avvikelser, synpunkter och klagomål.
Avvikelser rapporteras enligt Socialtjänstlagen, SoL samt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-07

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Akten

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/56.770
1 av 1

§ 4 Återrapportering Hemsjukvård
Socialnämndens beslut
Informationen att Storsthlm beslutat att frågan om hemsjukvård anstår noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Det tidigare tänkta startdatumet för att överföra huvudmannaskapet för sådan Hälso- och sjukvård, som
ska bedrivas hemma hos patienten i dennes ordinära boende, är framskjutet cirka ett år med ny
beräknad start under år 2021. Anledningen är att det behövs mer tid för att analysera vilket ansvar som
kan föras över från Stockholms läns landsting till de 26 kommunerna i Stockholms län utifrån de
ekonomiska förutsättningar som skapas vid en skatteväxling mellan huvudmännen. Senast i juni 2018
ska alla berörda parter ha undertecknat en överenskommelse där man åtar sig att arbeta med de olika
knäckfrågorna och hitta lösningar på de utmaningar som finns. Överenskommelsen innebär inget löfte
eller åtagande att man i ett senare skede ska tacka ja till byte av huvudmannaskap för hemsjukvård eller
att man måste acceptera en skatteväxling. Dock måste samtliga 26 kommuner och landstinget i
Stockholms län vara överens, samt ha undertecknat ett gemensamt avtal, för att byte av huvudman med
tillhörande skatteväxling ska kunna genomföras.
Under sammanträdet 2018-02-20 informerar David Lidin (MAS) att Storsthlm beslutat att frågan om
hemsjukvård anstår.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen att Storsthlm beslutat att frågan om hemsjukvård anstår noteras
till protokollet. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-07

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Akten

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/113.049
1 av 1

§ 5 Uppföljning av internkontrollplan 2017
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Uppföljning av internkontroll 2017 överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2017. Uppföljningen utgår från de
kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2017. Enligt Vaxholms stads riktlinjer
ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-01-03, Uppföljning internkontroll Kommunstyrelsen 2017
Uppföljning internkontroll 2017 Socialnämnden

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2018/7.754
1 av 1

§ 6 Beslut om fastställande av riksnorm 2018
Socialnämndens beslut
Fördelning av posterna inom riksnormen för 2018 godkänns

Ärendebeskrivning
Förslag till fördelning av riksnormen för 2018 har lagts fram för beslut till socialnämnden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Lorentz Ogebjer, 2018-01-22
Försörjningsstöd/månad 2018, 2018-01-22

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Agneta Franzén, Förvaltningschef agneta.franzen@vaxholm.se
Lorentz Ogebjer, enhetscheflorentz.ogebjer@vaxholm.se

……………………….
Ordförande

8

..……………………..
Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/118.047
1 av 1

§ 7 Statsbidrag för verksamhet med personliga ombud
Socialnämndens beslut
För verksamhet med personligt ombud söks stadsbidrag.

Ärendebeskrivning
I maj 2000 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att bygga upp och utveckla
permanenta och landsomfattande verksamheter med personliga ombud för personer med psykiska
funktionsnedsättningar (Regeringsbeslut S98/7454/ST, S1999/4985ST).
Verksamheter med personligt ombud grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen/socialtjänsten ansvarar för att stadsbidraget används för verksamhet med personligt
ombud. Vaxholms stad är en av två kommuner i Stockholms län som inte har personligt ombud.
Målgruppen är personer över 18 år som har väsentliga bestående svårigheter att utföra aktiviteter på
viktiga livsområden som en konsekvens av psykisk sjukdom, sammansatta och omfattande behov av
vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning. Även personer med missbruksproblematik
och/eller hemlöshet omfattas. Då behovet av personligt ombud finns i Vaxholms stad ser
socialförvaltningen att det är en viktig funktion som bör tillhandahållas.
Tjänsten är förhandlad med berörda fackförbund. Tillsättning av tjänsten beräknas under våren 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Camilla Lundholm, sf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/42.790
1 av 1

§ 8 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 2017
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
4 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för socialtjänstlagen saknas ej verkställda beslut för kvartal 4.
Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av avlösarservice inte verkställts med anledning av
att utförare inte hittat lämplig avlösare. Rekrytering pågår och i avvaktan matchning av avlösare har
förvaltningen beviljat utökade dygn på korttidsvistelse.
Ett beslut gällande daglig verksamhet har fortsatt inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen
men har tackat nej till erbjuden utförare inom stadens regi. Beslut om avslag gällande särskilt önskemål
kring utförare har överklagats och överlämnats till Förvaltningsrätten för prövning.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180101, lagrum LSS
Beslut

Antal dagar

Män

Kvinnor

Bifall Avlösarservice

235

0

1

Bifall Daglig verksamhet

276

0

1

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-01-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Akt

Agneta Franzén, socialförvaltningen

För kännedom:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/109.790
1 av 2

§ 9 Kontaktpolitiker 2018
Socialnämndens beslut
1. Kontaktpolitiker fastställs för respektive verksamhetsområde för 2018.
2. Återrapportering av verksamhetsbesök ska ske vid förutbestämd tidpunkt.

Ärendebeskrivning
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
- Norlandia Cares verksamhet inom särskilt boende - återrapportering 17 april
Christian Söderman (M), Jonas Forsberg (S), Leena Sundius (MP), Ulf Björneheim (L)
-



Omsorg funktionsnedsatta
- Gruppbostad för vuxna - Ullbergs väg – återrapportering 12 juni
Annicka Hörnsten Blommé (M), Kristina Elmlund Joelson (MP), Leena Hämäläinen (WP)
-



Privata utförare inom hemtjänsten - återrapportering 22 maj.
Leslie Öqvist (L), Carina Östergren (C), Ulf Asp (S), Lars Röckert (M)

Serviceboendet på Fredriksstrandsvägen samt daglig verksamhet - återrapportering 18
september
Eleonore Mårtensson (M), Rose-Marie Axelsson (S), Anna Hansson (M),
Lisbeth Grunditz (WP)

Individ- och familjeomsorg samt myndighetsutövning
- Socialjouren - återrapportering 13 november
Birgitta Björinge (C), Tina Runhem (M), Anette Dahlgren (S)

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.

……………………….
Ordförande
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Protokoll
2018-02-20
2 av 2
Socialnämnden

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2017-11-27

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kontaktpolitiker
Agneta Franzén

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2017/104.753
1 av 1

§ 10 Information nyttjande av Forum Carpe
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Forum Carpe kom ur idén om att ha en samordning mellan kommunerna för utbildning, vilket skulle vara
en lösning på problemet.
Forum Carpes verksamhetsidé är att genomföra kompetensutveckling, hålla nätverk och sprida goda
exempel i länet med syfte att det ska leda till insatser av god kvalité för personer som får stöd inom
funktionshinderområdet. Samtliga 26 kommuner i Stockholms län ingår i Forum Carpe.
Användare av Forum Carpe är alla yrkeskategorier, på alla nivåer inom både privata som kommunala
utförare och myndighetsutövare på arbetsplatser inom funktionshinderområdet.
Forum Carpe samfinansieras av deltagande kommuner med 1,75 kr/ kommuninnevånare. Det innebär
att Vaxholm betalar drygt 20 000 kr till Forum Carpe per år. De aktiviteter som Forum Carpe anordnar
via finansieringen är bl.a. föreläsningar, seminarium, kortkurser, gymnasie-och högskolekurser,
workshops och erfarenhetsutbyten/nätverksträffar.
Den omfattning som Vaxholms stad nyttjar Forum Carpes aktiviteter är liten. Den privata utförare som
finns inom funktionshinderområdet har egen utbildningsorganisation i företaget och nyttjar inte Forum
Carpes aktiviteter alls. Vaxholm stads egen regi nyttjar Forum Carpe i mycket liten utsträckning.
Nätverksmöten några gånger per år är de aktiviteter som staden deltagit i.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2017-12-06

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr: 2018/22.130
2018/23.130
1 av 1

§ 11 Utredning av tillfälliga bostadskontrakt samt av huruvida
regeringens ersättning för ensamkommande barn som fyller 18 år
under asylprocessen ska fördelas till ideella organisationer.
Socialnämndens beslut
1. Ärendet lämnas till förvaltningen för beredning.
2. Förvaltningens underlag ska presenteras för nämnden 2018-04-17.

Ärendebeskrivning
Lena Sundius (MP) väcker vid dagens sammanträde rubricerat ärende (Se bilaga 1).

Yrkanden
Lena Sundius (MP) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med yrkandena i bilaga 1.
Ordföranden yrkar att ärendet ska lämnas över till förvaltningen för beredning samt att förvaltningens
underlag ska presenteras för nämnden 2018-04-17.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr: 2018/21.732
1 av 1

§ 12 Drift av särskilt boende
Socialnämndens beslut
Ärendet avslås.

Ärendebeskrivning
Anette Dahlgren (S) väcker vid dagens sammanträde rubricerat ärende.

Yrkanden
Anette Dahlgren (S) yrkar skriftligen att socialnämnden beslutar att verksamheten Norlandia omedelbart
övergår i egen regi under tiden vi utreder lämpliga driftsformer och om det eventuellt ska görs en ny
upphandling. Jonas Forsberg (S) instämmer i yrkandet.
Ordföranden yrkar avslag till Anette Dahlgrens (S) yrkande.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:15-19:25

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden:
Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande.
Annicka Hörnsten Blommé (M), Ulf Björneheim (L), Christian Söderman (M), Eleonore Mårtensson (M),
Carina Östergren (C), Leena Sundius (MP)
Nej röstar: den som bifaller Anette Dahlgrens (S) yrkande.
Anette Dahlgren (S), Jonas Forsberg (S), Lisbeth Grunditz (WP)

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att socialnämnden med 6 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller ordförandens yrkande.

Reservationer
Anette Dahlgren (S) anmäler för socialdemokraterna reservation mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Lisbeth Grunditz (WP) reserverar sig mot beslutet.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Agneta Franzén

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2018/5.790
1 av 1

§ 13 Deltagande FoU-Nordosts seminarium "SKL:s rekommendationer
för ökad kvalitet nattetid i särskilt boende".
Socialnämndens beslut
Ordförande Annicka Hörnsten Blommés (M) deltagande på FoU-Nordosts seminarium "SKL:s
rekommendationer för ökad kvalitet nattetid i särskilt boende” godkänns.

Ärendebeskrivning
FoU-Nordost bjuder den 7 mars 2018 in till ett seminarium om SKL:s rekommendationer för ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende.
Seminariet vänder sig till socialchefer/äldreomsorgschefer, chefer för särskilt boende, politiker,
biståndshandläggare och utvecklingsledare eller motsvarande.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-01-15

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Annicka Hörnsten Blommé, ordförande, socialnämnden

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2018/5.790
1 av 1

§ 14 Deltagande "Politiker i Socialtjänsten"
Socialnämndens beslut
Ordförande Annicka Hörnsten Blommés (M) deltagande på ”Politiker i socialtjänsten” den 1 mars 2018
godkänns.

Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2018 bjuder SKL in till en heldag med fokus på aktuella frågor inom socialtjänsten.

Dagen riktar sig till socialnämndspolitiker, ledande tjänstemän och verksamhetsutvecklare inom
socialtjänsten.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2017-02-13

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Annicka Hörnsten Blommé, ordförande, socialnämnden

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2018/2.002
1 av 1

§ 15 Redovisning av delegeringsbeslut 2018
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, tillsammans med en totalkostnad, när det är möjligt. Detta i syfte att ge en
överblick över hur många beslut som har fattats under perioden, samt den totala kostnaden för varje
beslutstyp. Kostnader redovisas i faktiska kostnader för individ- och familjeomsorg (IFO) och
bostadsanpassningsbidrag, samt i schablonkostnader för vård och omsorg. Detta eftersom kostnader för
IFO och bostadsanpassningsbidrag redovisas i verksamhetssystemet, men inte kostnader för vård och
omsorg.
Följande delegeringsbeslut redovisas avseende perioden 2017-12-01 till och med 2018-01-31.






Rapport över anmälda delegeringsbeslut, SN del. §§ 8-9/2017 och §1/2018
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag
Sociala utskottet §§78-82/2017 samt §§1-4/2018

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-01-30, Johanna Frunck
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, Individ- och familjeomsorg (IFO),
2017-12-01-2017-12-31 samt 2018-01-01- 2018-01-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, Äldre- och funktionshinderomsorg (VoO),
2017-12-01-2017-12-31 samt 2018-01-01- 2018-01-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, Bostadsanpassningsbidrag (BAB),
2017-12-01-2017-12-31 samt 2018-01-01-2018-01-31.
Rapport över anmälda delegeringsbeslut, SN del. §§ 8-9/2017 och §1/2018, utskriven 2018-02-09

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-02-20
Änr SN 2018/3.009
1 av 1

§ 16 Utestående uppdrag 2018
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, 2018-01-31

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Agneta Franzén

……………………….
Ordförande
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