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§ 81 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Carina Östergren (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 16
november 2018.
Utskickad föredragningslista fastställs med tillägg av ärende Deltagande vid Samordningsförbundet
Södra Roslagen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Carina Östergren (C) utses att tillsammans med ordföranden att justera
protokollet senast den 16 november 2018 och att utskickad föredragningslista fastställs med tillägg av
ärende Deltagande vid Samordningsförbundet Södra Roslagen.

……………………….
Ordförande
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§ 82 Utvärdering LOV
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen gör en utvärdering av ersättningsystemet inom stadens
valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och service- samt
omsorgsinsatser.

Ärendebeskrivning
Från och med 2013-09-24 gäller i Vaxholm ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV)
inom hemtjänst, service och omsorgsinsatser. I dagsläget är det två utförare utöver den egna regin.
Eftersom det har gått fem år sedan införandet bedöms en utvärdering av systemet rimlig.
Att utreda nuvarande ersättningssystem bedöms vara nödvändigt på grund av tre huvudskäl:
-

Systemet har funnits i kommunen i närmare 5 år,
Egen regi har visat ett betydande underskott för 2016 och 2017,
Skl har gjort en utvärdering kommunernas för ersättningssystem för 2017 som kan bidrag till en
omvärldsanalys.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2018-03-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, sf

För kännedom:

Camilla Lundin, sf

……………………….
Ordförande
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§ 83 Uppföljning ekonomi oktober
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Årsprognosen är ändrad från +3.000 tkr till +4.500 tkr. Båda justeringarna kommer från ÄO; +1.000 tkr
korttidsboende och +500 tkr hemtjänst.
Förbättringen för korttidsboende beror på att vi inte behöver betala för 11 platser på Norlandia samt
färre externt köpta platser utanför kommunen.
Förbättringen för hemtjänsten beror på stimulansmedel ”ökad bemanning inom äldreomsorgen” som
var oklart i T2 hur de skulle bokas.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Michael Holmström, 2018-11-09
Uppföljning ekonomi oktober, 2017-11-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk

För kännedom:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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§ 84 Faderskapsutredning
Socialnämndens beslut
SEKRETESS

Ärendebeskrivning
SEKRETESS

……………………….
Ordförande
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§ 85 Faderskapsutredning
Socialnämndens beslut
SEKRETESS

Ärendebeskrivning
SEKRETESS

……………………….
Ordförande

7

..……………………..
Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-11-13
1 av 1

§ 86 Utredning enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken gällande särskilt
förordnad vårdnadshavare
Socialnämndens beslut
SEKRETESS

Ärendebeskrivning
SEKRETESS

……………………….
Ordförande
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§ 87 Förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen besluta
Vaxholms stad antar inte överenskommelsen innan den är mer genomlyst samt att det gjorts en
förstudie inom området.

Ärendebeskrivning
I maj 2017 inkom en remiss från KSL med ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar
vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Förslag på ny överenskommelse
har många likheter med det förslag som testats och avfärdats 2013 utifrån att frågan om stadsbidrag
och folkbokföring var problematiskt och att överenskommelsen var svårtolkad. Kommunstyrelsen i
Vaxholms stad beslutade i september 2017 att inte anta överenskommelsen innan den är mer
genomlyst samt att det gjorts en förstudie inom området.
I juni 2018 inkom ytterligare en remiss från Storsthlm (tidigare KSL) med ett nytt förslag till
överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län utifrån förtydliganden och förändringar i överenskommelsen. Parterna i
överenskommelsen är numera de kommuner i Stockholms län som väljer att ingå i överenskommelsen.
Överenskommelsen börjar gälla den 1 juli 2019 och gäller till dess att överenskommelsen sägs upp eller
omförhandlas. Kommunens beslut om antagande är att likställas med undertecknande av
överenskommelsen. Anslutningstid för att ansluta sig i efterhand är sex månader.
Det nuvarande förslaget är ett avsteg från Socialtjänstlagen (2001:453) och innebär att när en person
ansöker om plats i annan kommun i länet fattar utflyttningskommunen beslut och behåller det
långsiktiga ansvaret för både kostnad och myndighetsutövning så länge den enskilde behöver insatsen.
Kommunerna skall verka för att utflyttning sker enligt överenskommelsen. Den enskilde bör vara fortsatt
folkbokförd i utflyttningskommunen, men överenskommelsen gäller oavsett folkbokföring vilket
påverkar förmedlandet av stadsbidrag. Förmedlande av plats skall ske på samma villkor som om den
sökande vore en kommuninvånare.
Syftet med förslaget är bland annat att underlätta och förenkla flyttning mellan kommunerna samt öka
mångfalden av boenden och effektivisera utnyttjandet av boendeplatser. Vidare syftar förslaget till att
minska den ekonomiska risken för kommuner att starta nya boenden och minska konkurrensen mellan
kommuner ifall platsbrist uppstår i regionen. Förslaget kräver anpassning av kommunernas
handläggningsrutiner, riktlinjer, verksamhetssystem samt avtal. Varje kommun skall tillhandahålla en
kontaktperson som innefattar en mycket viktig roll för att se till att överenskommelsen efterlevs och att
samverkan fungerar emellan kommunerna.
Fördelarna med den föreslagna överenskommelsen innefattar främst fördelar för den enskilde, med
förenklad handläggning och en ökad mångfald av boenden i länet. Förslaget skulle således kunna
kopplas till kommunens mål om individens behov i centrum och ökad valfrihet. Dock har inga analyser
eller förstudier inom områdets styrkt dessa antaganden. Nackdelarna med förslaget är antagna
ekonomiska konsekvenser och ur ett arbetsperspektiv försvårad handläggning vilket kan leda till
försämrad rättssäkerhet för den enskilde samt ökade kostnader för staden.

……………………….
Ordförande
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Socialnämnden
Förvaltningen ser inte hur förslaget skall kunna underlätta för kommunen att i framtiden kunna möta
behovet av boendeplatser, då prognos över hur många invånare som väljer att bo kvar i staden på
särskilt boende eller flytta till annan kommun i dagsläget är svårbedömt. Det är inte heller säkert att
förslaget minskar konkurrensen om platserna eller att den ekonomiska risken för att bygga nya boenden
faktiskt minskar. Det är inte heller klarlagt ifall nuvarande hantering tillgodoser de äldres behov, då det
redan idag går att ansöka om och flytta till särskilt boende utanför den egna kommunen.
Förslaget är inte tillräckligt genomarbetat. Det fattas förstudier inom området, exempelvis kring vilka
motiv/förutsättningar som är gällande när äldre själva väljer att ansöka om särskilt boende och om
nuvarande hantering är krånglig. En mer genomarbetad analys om varför den tidigare
överenskommelsen bröts behövs även för att säkra att inte ytterligare en överenskommelse startas upp
och läggs ner några år senare på grund av bristande ändamålsenlighet. Ökade kostnader, minskade
stadsbidrag och mer komplicerad handläggning står i dagsläget mot antaganden om ökad valfrihet och
individens behov i centrum. Innan dessa antaganden är klarlagda motsätter sig således Vaxholms stad
överenskommelsen i avvaktan på en bättre genomlysning av förslaget samt en förstudie. Även den
rättsliga grunden gällande folkbokföring bör utredas djupare för att klargöra om undantaget som finns i
folkbokföringslagen (1991:481) kan innebära att utflyttningskommunen kan krävas vara
folkbokföringskommun, vilket skulle kunna gynna utflyttningskommunen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Angelica Svensson, 2018-10-22
Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar (rekommendation)
Bilaga till rekommendationen om överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt
boende

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

För kännedom:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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§ 88 Deltagande vid Brottsofferjouren Roslagens möte, tema
"Hedersrelaterat våld"
Socialnämndens beslut
Ordföranden Annicka Hörnsten Blommés (M) deltagande i projekt ”Hedersrelaterat våld” godkänns.

Ärendebeskrivning
Den 21 november anordnar Brottsofferjouren Roslagen tillsammans med kvinnojouren Täby/Danderyd
en eftermiddag med tema ”Hedersrelaterat våld”.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-09-19
Inbjudan Brottsofferjouren 21 nov

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Annicka Hörnsten Blommé (M), ordförande socialnämnden

……………………….
Ordförande

11

..……………………..
Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-11-13
Änr SN 2018/5.790
1 av 1

§ 89 Deltagande vid Samordningsförbundet Södra Roslagen
Socialnämndens beslut
Ordförande Annicka Hörnsten Blommés (M) deltagande vid möten inom Samordningsförbundet Södra
Roslagen fram till ny nämndkonstellation är färdigt godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads socialnämnd bör delta vid Samordningsförbundet Södra Roslagens möten. Ny
nämndkonstellation för socialnämnden för mandatperiod 2018–2022 har ännu inte tagits fram.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-11-13

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Annicka Hörnsten Blommé (M), ordföranden socialnämnden

……………………….
Ordförande
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§ 90 Socialnämndens delegeringsordning 2018, reviderad
Socialnämndens beslut
Reviderad delegeringsordning för socialnämnden 2018 antas.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegeringsordning antagen 2018-06-12 (2018/§57) revideras med mindre förändringar
på grund av lagförändringar. Förändringar är markerade i gult och återfinns under punkt 12.2, 18.1 och
25.3.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-10-08
Socialnämndens delegeringsordning 2018, reviderad

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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§ 91 Utestående uppdrag 2018
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet med tillägg om utredning kring LOV enligt beslut §82/2018.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet med tillägg av utredning kring LOV enligt
beslut §82/2018 och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag, 2018-11-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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§ 92 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 2018-09-01 till och med 2018-10-31:





Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg,
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg,
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag,
Sociala utskottet §§ 27–35/2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-11-07
Rapport, delegeringsbeslut: september & oktober, 2018-11-05
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassningsbidrag (BAB),
2018-09-01 – 2018-09-30 & 2018-10-01 – 2018-10-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO),
2018-09-01 – 2018-10-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO),
2018-09-01 – 2018-10-31

……………………….
Ordförande
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