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§ 60 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Anette Dahlgren (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 24 augusti
2018.
Utskickad föredragningslista fastställs.
Ulf Sjölins deltagande godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Anette Dahlgren (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 24 augusti 2018, att utskickad föredragningslista fastställs och att Ulf Sjölin får delta vid
mötet. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 61 Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a §
föräldrabalken för NS
Socialnämndens beslut
SEKRETESS

Ärendebeskrivning
SEKRETESS

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lena Frankow, 2018-08-07
Utredning FB särskilt förordnad vårdnadshavare NS, 2018-08-02
Utredning SOL särskilt förordnad vårdnadshavare NS, 2018-07-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Enhetschef, Annika Wallin, socialförvaltningen

……………………….
Ordförande
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§ 62 Yttrande enligt 4 kap 10§ föräldrabalken
Socialnämndens beslut
SEKRETESS

Ärendebeskrivning
SEKRETESS

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-08, Lena Frankow
Yttrande, 2018-08-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Annika Wallin, Enhetschef

……………………….
Ordförande
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§ 63 Tilldelning upphandling verksamhetsdrift LSS
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tilldela anbudsgivare Olivia Omsorg AB, org. nr 556632–7986, för
verksamhetsdrift av bostad med särskild service enligt 9 § 9 p. LSS och daglig verksamhet enligt 9 § 10 p.
LSS.

Ärendebeskrivning
Upphandling av verksamhetsdrift LSS gruppboende, bostad med särskild service och daglig verksamhet
inklusive Hälso- och sjukvårdsansvaret har genomförts. Det anbud som bedöms det ekonomiskt mest
fördelaktiga för Staden tilldelas avtalet. Då priset för tjänsten är fast har utvärderingen helt baseras på
det kvalitativa mervärdet. Anbudsgivare Olivia Omsorg AB, org. nr 556632–7986, har lämnat det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Anette Dahlgren (S) och Lisbeth Grunditz (WP) yrkar avslag till ordförandes beslutsförslag och yrkar att
upphandlingen omedelbart skall avbrytas och att verksamheten ska övergå i egen regi (skriftligt yrkande,
se bilaga 1).

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 socialnämnden:
Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande.
Annicka Hörnsten Blommé (M), Leslie Öqvist (L), Christian Söderman (M), Eleonore Mårtensson (M),
Carina Östergren (C), Leena Sundius (MP).
Nej röstar: den som bifaller Anette Dahlgrens (S) och Lisebeth Grunditz (WP) 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 reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 1).

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2018-08-14
Upphandlingsrapport inför tilldelning LSS, 2018-08-21

……………………….
Ordförande
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Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Camilla Lundholm, Socialförvaltningen

För kännedom:

Anna Holm, Kommunledningskontoret

……………………….
Ordförande
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§ 64 Upphandling drift särskilt boende
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner upphandlingsunderlaget för drift av Särskilt boende, SÄBO.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att inför annonsering uppdatera
upphandlingsunderlaget med avseende på MBL-förhandling, aktuell statistik, förtydliganden
utifrån frågor och svar under föregående upphandling, samt redaktionella och layoutmässiga
ändringar.
3. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att hantera kompletteringar, frågor och svar
gällande upphandlingsunderlaget under anbudstiden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram upphandlingsunderlaget avseende drift av
särskilt boende. Upphandlingsunderlaget baseras på tidigare upphandling genomförd under 2016/2017.
Ett arbetsmaterial har tillgängliggjorts för nämnden ledamöter och önskemål på förändringar har
framförts av Socialdemokraterna 2018-07-27. Socialförvaltningen har beaktat dessa synpunkter och
förslag på justeringar och reviderat upphandlingsunderlaget utifrån dessa, där så har varit lämpligt.
Inför tilldelningsbeslut kommer upphandlingsrapporten att finnas tillgänglig i pappersform på
Kommunhuset från kl. 14.00 den 13/11 för nämndbeslut samma datum.
I upphandlingsrapporten kommer de företag som lämnat anbud att redovisas. Vidare redovisas
mervärdespoängen samt en sammanfattning om hur poängbedömningen är framtagen.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Anette Dahlgren (S) och Lisbeth Grunditz (WP) yrkar i enlighet med bilaga 2.

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 socialnämnden:
Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande.
Annicka Hörnsten Blommé (M), Leslie Öqvist (L), Christian Söderman (M), Eleonore Mårtensson (M),
Carina Östergren (C), Leena Sundius (MP).
Nej röstar: den som bifaller Anette Dahlgren (S) och Lisbeth Grunditz (WP) yrkande.
Anette Dahlgren (S), Jonas Forsberg (S), Lisbeth Grunditz (WP).

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

Reservationer
Anette Dahlgren (S) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 2).

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2018-08-15
Förfrågningsunderlag 2, 2018-08-20
Förfrågningsunderlag, 2018-08-16

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Camilla Lundholm, Socialförvaltningen

För kännedom:

Anna Holm, Kommunledningskontoret

……………………….
Ordförande
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§ 65 Godkännande av Samordningsförbundet Roslagens
förbundsordning
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Samordningsförbundet Roslagens förslag till förbundsordning godkänns.
2. Förbundsordningen gäller från det datum då samtliga medlemmar i samordningsförbundet
godkänt förbundsordningen.

Ärendebeskrivning
Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och
underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra
en ökad förmåga av försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv.
I samband med bildandet av Samordningsförbundet Roslagen där kommunerna Danderyd, Norrtälje,
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker ska ingå, måste förbundsordningen godtas av respektive part.
Förbundsordningen har arbetats fram av tjänstemän/representanter från respektive kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och representant från Stockholms läns landsting Juridik samt att
det har funnits stöd från Nationella rådet kring frågor om Finsam (2003:1210).

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-07-24, Lorentz Ogebjer
Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen, 2018-02-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lorentz Ogebjer, sf

För kännedom:

Agneta Franzén, sf
Mikael Landberg, sf

……………………….
Ordförande
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§ 66 Uppföljning 1, Nya riktlinjer för Hälso- och sjukvård
Socialnämndens beslut
Genomförd revidering av riktlinjer för Hälso- och sjukvård i Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Nya riktlinjer för den kommunala Hälso- och sjukvården i Vaxholms stad började gälla 2018-05-01.
Eftersom sommarperioden inträffat sedan riktlinjerna började gälla så har utförarna ännu inte till fullo
anpassat sina rutiner till riktlinjerna. Behovet av revidering har därför under de första tre månaderna
varit litet och endast redaktionella ändringar har gjorts.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, David Lidin, 2018-08-08
Riktlinjer för kommunal Hälso- och sjukvård, 2018-08-08, reviderad version 2

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Norlandia Care AB
PR Vård

……………………….
Ordförande
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§ 67 Alternativ till våld (ATV) Täby
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms Stad har haft nära samarbete med ATV Täby sedan avtal slöts mellan de båda kommunerna
2014. Förvaltningen ska redovisa till socialnämnden behovet av fortsatt samarbete med ATV samt
nyttjandefrekvens från Vaxholms medborgare. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av samarbetet med
ATV Täby.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2018-08-07

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Mikael Landberg

……………………….
Ordförande
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§ 68 Ekonomiskt utfall juni 2018
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommentarer till driftsredovisningen
Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 3 910 tkr. Prognosen för helåret landar på budget.
Nedan beskrivs de huvudsakliga orsakerna till avvikelsen för perioden jan-juni samt vad som beaktats i
prognosen.
Lägre volymer både inom funktionshinderomsorgen och Individ och familjeomsorgen motverkar de
högre kostnaderna inom äldreomsorgen. De högre kostnaderna inom äldreomsorgen kommer dels från
en ökning av antalet hemtjänsttimmar men även till följd av högre kostnader för särskilt boende och
korttidsverksamheten eftersom särskilt boende drivs enligt det gamla avtalet.
IFO
Den positiva avvikelsen för IFO (3 808 tkr) jan-juni är till största del kopplat till verksamheten barn och
unga (2 423 tkr) samt Vuxna/Missbruk (2 250). Avvikelse på barn och unga är i huvudsak beroende på
avsaknad av barnplacering HVB under perioden. Avvikelsen på Vuxna/Missbruk är beroende på lägre
volymer HVB missbruk. I prognosen finns en placering HVB barn beaktad under 4 månader. Prognosen
för barn och unga innebär ett överskott på drygt 3 000 tkr medan prognosen för Vuxna missbruk landar
på närmare 4 000 tkr. Posten myndighetsutövning redovisar i prognosen en minuspost på ca 1 500 tkr
vilket till största del avser handläggarlöner som budgeterats inom respektive verksamhetsområde men
deras löner redovisas på centralt verksamhet. Den totala prognosen för verksamhetsområdet IFO är ca
5 300 tkr bättre än budget.
Flykting barn/vuxna
Verksamhetsområdet visar ett utfall på 10 tkr över budget för perioden jan-april. I detta utfall är den
stora fordran på migrationsverket beaktat och en riskkostnad (ca 2000 tkr) av fordran på
migrationsverket har bokats upp som en minskad intäkt. Prognosen för utfallet är en avvikelse mot
budget på 0 kr.
Funktionshinderomsorgen
Den positiva avvikelsen (4 102 tkr) inom verksamhetsområdet för perioden jan-juni är till största del
beroende på lägre volym av korttidstillsyn inom området LSS utom personlig assistans men den positiva
avvikelsen förstärks ytterligare av färre boendedygn LSS vuxna. I prognosen för helåret har beaktats en
möjlig boendeplacering LSS barn vilket innebär att prognosen för helåret blir lite sämre än om aktuella
volymer varit aktuella, dock fortfarande ett överskott för hela verksamhetsområdet på ca 3 700 tkr
ÄO
Den negativa avvikelsen (-4 769 tkr) för perioden jan-juni kommer i huvudsak från två verksamheter,
hemtjänst (-3 081 tkr) och korttidsverksamheten (-2 425 tkr). Underskotten på hemtjänsten är ungefär
till lika delar beroende på dels högre volymer av hemtjänsttimmar men även att egen regi har högre
kostnader än den LOV ersättning de erhåller. Avvikelsen för korttidsboende är i huvudsak en
prisavvikelse beroende på att det äldre dyrare Norlandia avtalet fortfarande används men det har även
köpts fler externa korttidsdygn jämfört med de budgeterade. Det gamla avtalet innebär även
kostsammare placeringsdygn på särskilt boende dock vägs detta upp av lägre volym på externa
……………………….
Ordförande
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budgeterade särskilt boende (säbo) platser.
Prognosen för verksamhetsområdet äldreomsorgen baseras den på att gällande situation med det
gamla Norlandia avtalet fortsätter hela året. Att hemtjänsttimmarna fortsatt ligger på en nivå som
innebär en prognos på 58 695 timmar jämfört med budgeterade 48 218 timmar. Även att SN fortsatt
inte måste köpa ytterligare externa särskilt boende platser. Detta innebär en prognos på ett negativt
utfall mot budget på ca 9 400 tkr.
Utfall jan-juni
2018
Belopp i Tkr
Förvaltningsledning
Socialnämnd
Individ och Familjeomsorg
Försörjningsstöd
Barn och Unga
Vuxna/Missbruk
Familjerätt/Familjrådgivning
Myndighetsutövning

Budget janjuni 2018

Avvikelse 2018 Årsprognos
utfall/budget
2018

Årsbudget
2018

-2 602

-2 921

318

-5 742

-5 870

Avvikelse
prognos/
budget
128

-293

-383

90

-767

-767

0

-11 115
-3 259
-3 049
-1 953
-260
-2 594

-14 923
-2 953
-5 471
-4 203
-409
-1 887

3 808
-307
2 423
2 250
148
-707

-24 586
-6 189
-7 957
-4 456
-742
-5 242

-29 940
-5 912
-10 994
-8 416
-822
-3 796

-10

7

-17

0

0

5 354
-277
3 037
3 960
80
-1 446
0
0

Funktionshinderomsorg
LSS utom personlig assistans
Personlig assistans LSS/LASS
Socialpsykiatri
Personlig ombud

-20 658
-12 917
-3 564
-4 140
-37

-24 760
-16 163
-3 729
-4 868
0

4 102
3 246
165
728
-37

-45 828
-29 614
-7 218
-8 796
-200

-49 541
-32 331
-7 459
-9 751
0

3 713
2 717
241
955
-200

Äldreomsorg
Hemtjänst
Dagverksamhet
Korttidsboende
Särskilt boende
Öppen verksamhet äldre
Myndighetsutövning

-44 652
-13 781
-3 020
-3 811
-20 276
-1 039
-2 724

-39 883
-10 700
-1 446
-1 387
-22 700
-1 125
-2 525

-4 769
-3 081
-1 574
-2 425
2 424
86
-199

-89 313
-27 111
-2 306
-7 785
-45 275
-2 212
-4 624

-79 956
-21 534
-2 904
-2 775
-45 404
-2 262
-5 077

-9 357
-5 577
598
-5 010
129
50
453

-1 106
-451
-655

-1 510
-627
-884

404
175
229

-2 861
-1 090
-1 771

-3 024
-1 253
-1 771

163
163
0

-71
-80 508

-42
-84 418

-28
3 910

-85
-169 183

-85
-169 183

0
0

Flykting barn/vuxna

Myndighetsutövning
Turbundna resor
Bostadsanpassning
Övrigt
Bidrag till Föreningar
Total

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-17, Agneta Franzén

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Tina Malmros, ekonomi

……………………….
Ordförande
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§ 69 Rapportering ej verkställda gynnande beslut 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
2 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har ett beslut om beviljande av ledsagning till enskilt tillfälle
inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen men avvaktar tidpunkt för resa. 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. Utförare har skickat förslag på intressant kandidat till den
enskilde för matchning men har ännu inte fått återkoppling.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180701, lagrum SoL
Beslut

Antal dagar

Män

Kvinnor

Bifall ledsagning

104

0

1

144

1

0

Datum 180701, lagrum LSS
Bifall kontaktperson

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-08-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Mikael Landberg, socialförvaltningen

För kännedom:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna

……………………….
Ordförande
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§ 70 Redovisning av utestående uppdrag 2018-08-21
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, 2018-08-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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§ 71 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.
Följande delegeringsbeslut redovisas avseende perioden 2018-06-01 till och med 2018-07-31.





Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag
Sociala utskottet §§ 19–22/2018

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-14, Jan Sjöström
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO),
2018-06-01-2018-07-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO),
2018-06-01-2018-07-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassningsbidrag (BAB),
2018-06-01-2018-06-30
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassningsbidrag (BAB),
2018-07-01-2018-07-31

……………………….
Ordförande
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