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§ 41 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Anette Dahlgren (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 24 maj 2018.
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:
-

Ärende nummer 4 utgår.
Ärende nummer 5-15 flyttas upp och behandlas som ärende nummer 4-14.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Anette Dahlgren (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 24 maj 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:
-

Ärende nummer 4 utgår.
Ärende nummer 5-15 flyttas upp och behandlas som ärende nummer 4-14.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 42 Upphandling verksamhetsdrift LSS gruppboende, bostad med
särskild service och daglig verksamhet
Socialnämndens beslut


Upphandlingsunderlaget för verksamhetsdrift av bostad med särskild service enl. 9§ p.9 och 10
LSS godkänns med tillägget att det i underlaget ska framgå att utföraren ska säkerställa att
personal med arbetsuppgifter som omfattar stöd- och serviceinsatser är lämpliga för uppdraget
utifrån kontroll i registerutdrag. Registerutdraget visar om individen är dömd för brott som
innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor. Med allvarliga kränkningar avses
mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.



Förvaltningschef får delegation att hantera redaktionella och layoutmässiga ändringar inför
annonsering
Förvaltningschef får delegation att hantera kompletteringar, frågor och svar gällande
upphandlingsunderlaget under anbudstiden

Utföraren ska på begäran redovisa sin rutin för hur detta efterlevs.



Jäv
Kristina Elmlund Joelson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Bostad med särskild service och dagligverksamhet enl. LSS drivs sedan 1 april 2014 av Attendo på
uppdrag av Vaxholms stad. Detta avtal löper ut den 31 mars 2019 och kan inte förlängas. En ny
upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, av drift av verksamheten har påbörjats under
första kvartalet av 2018. Ett upphandlingsunderlag har tagits fram av socialförvaltningen. Underlaget har
varit på remiss till fackliga organisationer samt till socialnämnden. Utifrån remissvaren har följande
synpunkter beaktats.
I upphandlingsunderlaget har ett fast pris per plats och dygn angivits.
Val av leverantör kommer att göras utifrån en värdering av mervärdesgarantierna, där poäng ges utifrån
värderade svar.
Fackliga representanter har läst underlaget och i en MBL förhandling kom parterna överens om de
synpunkter som lämnades av Kommunal och Vision. Arbetsrättsliga villkor samt meddelarfrihet har lagt
till i upphandlingsunderlaget under lämpliga rubriker.
De huvudsakliga ändringar som gjorts, vilka har stor och direkt inverkan på avtalet, gäller mervärde
värdighetsgarantier samt viten och förtida upphörande.
Kompletteringar har gjorts i mervärden. Värdighetsgarantier för LSS verksamheter har lagts till som ett
mervärde.
Om tilltänkt utförare inte får IVO tillstånd inom 6 månader avslutas avtalet utan att ersättning utgår till
någon av parterna.
Inställelsetid 30 min för sjuksköterska anses räcka för att ta sig till verksamheten. Om sjuksköterska
kontaktas och denne bedömer att ärendet är akut kontaktas 112.
Inför tilldelningsbeslutet kommer upphandlingsrapporten att finnas tillgängligt i pappersform på
Kommunhuset från kl. 14:00 den 21/8 för nämndbeslut samma datum.
……………………….
Ordförande
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Socialnämnden
I upphandlingsrapporten kommer de företag som lämnat anbud att redovisas. Vidare redovisas
mervärdespoängen samt en sammanfattning om hur poängbedömningen är framtagen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Anette Dahlgren (S) yrkar att ärendet återemitteras för att ge oppositionen mer tid att gå igenom
upphandlingskraven. Tid har inte funnits på ett acceptabelt sätt. Jonas Forsberg (S) och Lisbeth Grunditz
(WP) instämmer i yrkandet.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet
ska återremitteras och finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordförande föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av socialnämnden:
Ja röstar: Den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Annicka Hörnsten Blommé (M), Ulf Björneheim (L), Christian Söderman (M), Eleonore Mårtensson (M),
Carina Östergren (C), Anna Hansson (M).
Nej röstar: Den som vill att ärendet återemitteras.
Anette Dahlgren (S), Jonas Forsberg (S), Lisbeth Grunditz (WP)

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att socialnämnden med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut kvarstår, ordförandens yrkande att bifalla
förvaltningens beslutsförslag. Ordförande finner bifall till yrkandet.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm
Upphandlingsunderlag för verksamhetsdrift av bostad med särskild service enl. 9§ p.9 och 10 LSS.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, förvaltningschef
Camilla Lundholm, sf

……………………….
Ordförande
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§ 43 Tertialbokslut 1 2018
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Utfallet för perioden jan-april visar ett resultat på ca 2 100 tkr bättre än budget. Prognosen för
helårsutfallet är enligt budget.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-05-15
Tertialbokslut T1 SN

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, Kommunledningskontoret

För kännedom:

Agneta Franzén, socialförvaltningen

……………………….
Ordförande
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§ 44 Rekommendation avseende kvalitet i särskilt boende för äldre
nattetid
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Rekommendationen, från Sveriges kommuner och Landsting (SKL), gällande utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid, antas.
Socialnämndens beslut:
1. Förvaltningen får under förutsättning att kommunstyrelsen antar rekommendationen i uppdrag
att omsätta rekommendationen till avtalstext, rutiner etc. så att intentionerna i
rekommendationen uppfylls.
2. Uppföljning av arbetet med rekommendationen ska under förutsättning att kommunstyrelsen
antar rekommendationen ske vid socialnämndens decembersammanträde.

Ärendebeskrivning
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§ har förtydligats av regeringen som alternativ till de
bemanningsföreskrifter som Socialstyrelsen tog fram som förslag. i Socialtjänstförordningen framgår att
den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. Cirka 200
kommuner har i dagsläget antagit rekommendationen.
SKL har i dialog med kommuner och andra parter tagit fram en rekommendation gällande utveckling och
kvalitet på särskilda boenden för äldre under nattetid, i syfte att ytterligare stötta kommunerna i arbetet
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. I rekommendationen anges fyra delområden som
kräver särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Dessa delområden är:
1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

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

Handlingar
1. Meddelande från SKL:s styrelse nr 3/2017, 2017-01-20
2. Missiv från kommunledningskontoret
3. Tjänsteutlåtande, David Lidin, 2018-05-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen inkorg i Evolution
David Lidin, sf

För kännedom:

Norlandia Care AB

……………………….
Ordförande
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§ 45 Synpunkter, besvär och klagomål, kvartal 1 2018
Socialnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ny rutin, och nytt sätt att rapportera avvikelser, synpunkter/klagomål håller på att införas. Det innebär
att 2018 års statistik inte är fullt jämförbar med tidigare år. Tidigare har de flesta utförare kunnat
rapportera i systemet Procapita. För att skapa jämlikhet och jämförbarhet för alla utförare rapporteras
från och med den 1 april 2018 alla avvikelser in, avidentifierat, via ett exceldokument, där begrepp och
definitioner rapporteras på ett jämförbart sätt.
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 inom socialnämndens ansvar, ska
känna sig trygga med att rapportera risker och avvikelser, samt ta emot synpunkter och klagomål.
Avvikelser rapporteras enligt, Socialtjänstlagar som SoL och LSS, samt Hälso- och sjukvårdslagstiftningar
som Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Patientlagen. Sammanställning av synpunkter
och klagomål görs separat.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-05-07, David Lidin

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Norlandia
Attendo
PR Vård

……………………….
Ordförande
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Änr SN 2018/1.048
1 av 1

§ 46 Föreningsbidrag år 2018
Socialnämndens beslut
Föreningsbidrag beviljas enligt nedan:
BRIS Region Mitt
Brottsofferjouren Södra Roslagen
För utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna FUB i Södra Roslagen
Hörselskadades förening i Täby med omnejd, hrf.
Move Sverige
Synskadades Riksförbund Vaxholm – Österåker, SRF
Vaxholms Reumatikerförening
Väntjänsten i Vaxholm

10 000 kronor
10 000 kronor
3 000 kronor
5 000 kronor
5 000 kronor
7 500 kronor
10 000 kronor
20 000 kronor

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i budget för 2017 avsatt 85 000 kr till föreningsbidrag. Principen för fördelning är att
mottagare ska vara föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde som antingen har sin
verksamhet förlagd till Vaxholm eller också har medlemmar eller hjälpsökande som är bosatta i Vaxholm.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-04-18, Annika Kjellberg
Riktlinjer föreningsbidrag, antagna av socialnämnden, 2016-05-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ekonomienheten

För kännedom:

Annika Kjellberg, socialförvaltningen
Berörda föreningar

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-05-22
Änr SN 2018/41.750
1 av 1

§ 47 Utnämning av dataskyddsombud för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Thomas Rydén utses till dataskyddsombud för socialnämnden från och med 25 maj 2018.

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning1 i kraft. Dataskyddsförordningen ersätter den
svenska Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) och föreslås kompletteras med en ny svensk
dataskyddslag2.
Dataskyddsförordningen ställer upp en rad nya krav på personuppgiftsansvariga organisationen, bland
annat införs en ny roll i organisationen; Dataskyddsombudet. Ur förordningstexten framgår att det för
vissa organisationer är frivilligt att utse dataskyddsombud, medan det för samtliga myndigheter som
behandlar personuppgifter är obligatoriskt.
Dataskyddsombudet ska vara en fysisk person och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer
och i synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd, samt förmågan att fullgöra
de uppgifter som beskrivs i förordningen. En stor uppgift för ombudet är att ge stöd och råd till
organisationen i frågor om dataskydd. Ombudet ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor som
uppkommer i det dagliga arbetet från medarbetare i organisationen, men även som ett stöd och en väg
in för de registrerade och allmänheten. Dataskyddsombudet ska även självständigt utföra tillsyn av
verksamhetens arbete med personuppgifter för att säkerställa efterlevnaden av relevant lagstiftning,
lyfta eventuella problem, påpeka brister i system eller arbetssätt och överhuvudtaget tillse att relevant
lagstiftning följs.
Förvaltningen har tagit utgångspunkt i de rekommendationer gällande utnämning av dataskyddsombud
som framgår i bland annat dataskyddsförordningen och vägledning från Datainspektionen och SKL och
gör bedömningen att Thomas Rydén har rätt förutsättningar för att kunna utföra uppdraget som
dataskyddsombud.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2018-04-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, SN

För kännedom:

Thomas Rydén, SN

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
2 Lag med kompletterande bestämmelse till EU:s dataskyddsförordning, se Prop. 2017/18:105
1

……………………….
Ordförande
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Änr SN 2018/44.790
1 av 1

§ 48 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2018
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 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har ett beslut om beviljande av avlösning i hemmet inte
verkställts. Den enskilde/anhörig är erbjuden insatsen men har valt att avvakta. Handläggare bevakar
och följer upp.
Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson inte verkställts med anledning av
att utförare inte hittat lämplig kontaktperson. Rekrytering är nu klar och den enskilde ska träffa
föreslagen kontaktperson för uppstart.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180401, lagrum SoL
Beslut

Antal dagar

Män

Kvinnor

Bifall Avlösarservice

152

1

0

160

1

0

Datum 180401, lagrum LSS
Bifall Kontaktperson

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-05-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Mikael Landberg, sf

För kännedom:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-05-22
Änr SN 2018/32.732
1 av 1

§ 49 Initiativ Socialdemokraterna (S): Information om avtal och
tillstånd Norlandia
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Norlandia Care har ännu inte fått tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Norlandia Care
har begärt att Vaxholm stad övertar driften i egen regi av verksamheten särskilt boende utifrån att de
inte fått det tillstånd som krävs för att driva verksamheten. Norlandia Care har överklagat beslutet och
IVO har överlämnat tillståndsärendet för avgörande till Förvaltningsrätten.
IVO har begärt en handlingsplan från Norlandia Care hur överlämningen till Vaxholms stad skall gå till,
handlingsplanen skall vara IVO tillhanda senast den 30/5.
En ny upphandling förbereds omgående för att driva verksamheten på entreprenad.
Norlandia Care har lämnat in förslag på ny förutsättning för nattbemanning till IVO, men ännu inte fått
något svar.
Samtidigt med ovanstående förbereder en projektgrupp, bestående av representanter från
förvaltningen samt ordförande i SN, ett övertagande av verksamheten.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-05-22
Änr SN 2018/46.732
1 av 1

§ 50 Uppdrag till förvaltningen - Upphandling drift särskilt boende
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument avseende drift av särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Norlandia Care har begärt att Vaxholms stad övertar driften av särskilt boende med anledning av att de
inte fått tillstånd att bedriva verksamheten från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Norlandia har
överklagat IVO:s beslut och ärendet är överlämnat till förvaltningsrätten för vidare prövning. Får
Norlandia i och med överklagan tillstånd kommer de även fortsättningsvis att driva verksamheten.
I det fall förvaltningsrätten avslår Norlandias överklagande och fastställer IVO:s beslut kommer
Vaxholms stad behöva överta driften av det särskilda boendet under den tid då staden genomför en ny
upphandling av drift av särskilt boende och fram till att driften av det särskilda boendet kan överlämnas.
Den teoretiskt kortaste tiden för att genomföra en upphandling och lämna över driften av verksamheten
till den som ska tilldelas avtalet är 12 månader. I detta är det inte inräknat någon tid för överklaganden
eller tid för behandling av upphandlingsunderlag i nämnd.
Med hänsyn till det tidsspektra som en ny upphandling innebär anser förvaltningen att det är av vikt att
arbetet med att ta fram upphandlingsdokument påbörjas parallellt med att beslut i förvaltningsrätten
avvaktas. I det fall Norlandia Care får tillstånd för drift av särskilt boende avslutas arbetet med
upphandlingen men i det fall förvaltningsrätten fastställer IVO:s beslut kommer det faktum att
förvaltningen påbörjat arbetet förenkla och påskynda den nya upphandlingsprocessen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument avseende drift av
särskilt boende.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-05-16

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, sf
Camilla Lundholm, sf

För kännedom:

Anna Holm, klk

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-05-22
Änr SN 2017/109.790
1 av 1

§ 51 Rapport från kontaktpolitiker - Privata utförare hemtjänst
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda rapporterar om de i uppdraget som kontaktpolitiker har träffat en representant från en
av de privata hemtjänstleverantörerna.

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

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-05-22
Änr SN 2018/2.002
1 av 1

§ 52 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 och
bostadsanpassningsbidrag, samt i schablonkostnader för vård och omsorg. Detta eftersom kostnader för
individ- och familjeomsorg och bostadsanpassningsbidrag redovisas i verksamhetssystemet, men inte
kostnader för vård och omsorg.
Följande delegeringsbeslut redovisas avseende perioden 2018-04-01 till och med 2018-04-30.





Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag
Sociala utskottet §§ 10–13/2018

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-04-25
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO),
2018-04-01-2018-04-30.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO),
2018-04-01-2018-04-30.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassningsbidrag (BAB),
2018-04-01-2018-04-30.

……………………….
Ordförande
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Protokoll Socialnämnden
2018-05-22
Änr SN 2018/3.009
1 av 1

§ 53 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, 2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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