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Socialnämnden 2021-04-27
Plats och tid:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00-19:48 (ajournering 19:18-19:25)

Beslutande:
Deltar på distans

Lena Hallberg (C), ordf.
Bengt Sandell (S)
Marie-Louise Westerberg (S)
Leslie Öqvist (L)
Carina Östergren (C)

Annicka Hörnsten Blomme (M), 1:e
v.ordf.
Katarina Ca rlsson (WP)
Christian Söderman (M)
Anna Hansson (M)
Margita Gustafsson (V)
Hanna Backström (-)

Övriga deltagare:
Ersättare på distans

Lena Mårtensson (C)
Ann-Sofi Klar (C)

Johanna Olson (M)
Kjetil Rindal (KO)
Bodil Siggelin (V)

Övriga deltagare:
Tjänstepersoner på
distans

Camilla Lundholm, sf
Michael Holmström, klk §§ 24-25
David Lidin, sf §§ 23-26
Lorentz Ogebjer, sf §§ 24-28

Susanne Lindqvist, sf § 23
Madeleine Larsson, sf §§ 23-24
Johanna Frunck, klk

Ordförande: .. ... ~ { ' : (.. .....
Le na Hallberg (C)

...

Juste,ande, ~ ; : ~ ( ( l l ~
Annicka Hörnsten Blom~ tf Y'

Anslagsbevis
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-27, §§ 23-33
Datum för anslagets uppsättande: 7-..0?.., ~ - (J l{ Datum för anslagets nedtagande: Z. Crt \ Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv
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§ 23 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Annicka Hörnsten Blomme (M) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 29
april 2021 .
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:
Ärende nummer 4" förslag till åtgärder avseende översyn hemtjänst i egen regi" utgår.
Ärende nummer 5-13 flyttas upp och behandlas som ärende nummer 4-12.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Annicka Hörnsten Blomme (M) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet senast den 29 april 2021 samt att utskickad föredragningslista faststäl ls med följande
revideringar:
Ärende nummer 4" förslag till åtgärder avseende översyn hemtjänst i egen regi " utgår.
Ärende nummer 5-13 flyttas upp och behandlas som ärende nummer 4-12.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

.~ d.(.... . . . . 9J✓.tB
Ordförande
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§ 24 Modellkommuner - stöd till jämställdhetsintegrering
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Modellkommuner bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner - SKR, fö r ömsesidigt
lärande och ut byte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid
med fokus på jämställdhetsintegrering.
Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster med et t förvänt at resultat på bland
annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, könsuppdelad sta t istik med
ti llhörande analys sa mt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt eller ändrat arbetssätt
genomförs med fokus på jämställdhet.
Förutsättningarna för att få vara med i modellkommuner var att det finns ett politiskt beslut om
j ämstä lldhetsintegrering. Arbetet är kommunövergripande och ansvaret för ett framgångsrikt arbete
ligger på sa mtliga nämnder. Finansiering ligger inom ramärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finn er bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Modellkommuner - stöd till jä mst älldhet sintegrering, 2021-03-24
Informationsblad Modellkommuner - stöd till jämställdhetsintegrering, 2021-03-24
Beslut KS 2021-03-25 Vaxholm en modellkommun för jämställdhetsintegrering, 2021-03-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef

~......... .9.r.t.J??..
Ordförande
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§ 25 Ekonomiskt utfall och prognos mars
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning av största avvikelserna på utfallet samt prognosen.
Utfallet för perioden jan-mars 2021 visar en positiv avvikelse på 2 064 tkr.
Individ och familjeomsorgen visar ett överskott (1171 tkr) i huvudsak beroende på 793 tkr överskott
försörj ningsstöd.
Äldreomsorgen visar överskott på 1 683 tkr. Detta i huvudsak beroende på lägre volymer externa platser
särskilt boende, vilket lämnar ett överskott på ca 2 700 tkr för. Överskottet motverkas av underskott på
hemtjänst motsvarande ca -949 tkr.
Funktionshinderomsorgen visar negativ avvikelse på ca -863 tkr beroende på volymer LSS boende vuxna.

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

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:18-19:25

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-04-19

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Agneta Franzen, Förvaltningschef Socialförvaltningen

~cre.. . . ...~.lit
Ordförande
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§ 26 Rekommendation om överenskommelse om samverkan inom

patientnämndverksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet antas.

Ärendebeskrivning
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 11 mars år 2021 att rekommendera kommunerna i
länet att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
Den reviderade överenskommelsen innehåller förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar och
har kompletterats med beskrivning av Storsthlms roll, som är att företräda kommunerna på en
länsövergripande nivå avseende uppföljning och utvärdering.
Beräkningsmodellen i den reviderade överenskommelsen har gjorts om så att ersättningen fördelas
mellan kommunerna, beräknat på hela kommunens befolkning, inte som tidigare baserat på befolkning
över 65 år.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förva ltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Förslag till reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsens inkorg i Evolution

För kännedom:

Akten

~

------Ordförande
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§ 27 Upphandling (STIC) samhällsbetalda resor, start 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Vaxholms stad ska ingå i Stockholms inköpscentrals (STICs) upphandling av samhällsbetalda resor.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad kommer i närtid att upphandla samhällsbetalda resor. Vaxholms stad avser ingå i
Stockholms inköpscentrals (STICs) upphandling. STIC har ambitionen att ha ett avtal på plats till
årsskiftet 2021-2022. Vaxholms stad bedömer att det finns risk för fördröjning, och kan behöva förlänga
nuvarande avtal ett år. Möjligheten att omförhandla nuvarande avtal inför en eventuell förlängning
kommer att ses över.
De samhällsbeta lda resor som kommer upphandlas är skolskjuts inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde samt turbundna resor inom socia lnämndens ansvarsområde, turbundna resor inom
omsorgen, turbundna resor för funktionsnedsatta individer.

Yrkanden
Ordföra nden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-04-14

Kopia på beslutet till
För kännedom :

Agneta Franzen, sf
Lorentz Ogebjer, sf

Ordförande
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§ 28 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2021
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socia lnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat till lVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt Sol (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service t ill vissa funktionshindrade) för kvartal
1 2021, som ej har verkstä llts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för Sol är alla beslut verkställda inom tre månader.
Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall t ill förvaltningens beslutsförslag och finner bifall t ill eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Lorentz Ogebjer, sf

Ordförande
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§ 29 Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll
Socialnämndens beslut
1. Föreningsbidrag för 2021 beviljas utan årsmötesprotokoll.
2. Årsmöte ska hållas senast den 31 augusti 2021.
3. Föreningarna blir återbetalningsskyldiga om de inte inkommer med årsmötesprotokoll/begärda
uppgifter efter detta.

Ärendebeskrivning
På grund av rådande pandemi har flera föreningar inte kunnat hålla sedvan ligt årsmöte i början av året
som man brukar göra, utan årsmötena har senarelagts i år. Det har fått konsekvensen att man inte
kunnat inkomma med årsmötesprotokoll där respektive styrelse har beviljats ansvarsfrihet för
föregåe nde år. Några föreningar har kunnat inkomma med sina respektive revisionsberätt elser och
verksamhetsberättelser till staden, utan att årsmöt et hållits. Alla föreningar är väl kända av staden. De
har erhållit föreningsbidrag sedan flera år tillbaka i tid en. Föreslaget är därför att föreningarna i år får ha
ett undantag från kravet på att årsmötet skall hållits för att föreningsbidrag skall utbetalas, samt
inkomma med dessa handlingar så sna rt årsmötet kunnat genomföras.

Yrkanden
Ordförande n yrkar bifall till förvaltn ingens beslutsförslag med t illäggen att årsmöte ska hållas senast den
31 augusti 2021 samt att föreningarna blir återbetalningsskyldiga om de inte inkommer med
årsmötesprotokoll/begärda uppgifter efter detta.
Leslie Öqvist(L), Annicka Hörnsten Blomme (M), Anna Hansson (M ), Christian Söderman (M) samt
Margita Gustafsson (V) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.
Katarina Carlsson (WP) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att det behöver ut redas
t ill vilket belopp respektive föreningsbidrag kommer att faststä llas till.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut före ligger.
Ordföranden stä ller proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet
ska återrem itteras och finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden konstaterar att endast ordförandens beslutsförslag kvarstår och finner bifall t ill eget
yrka nde.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Camilla Lundholm, sf
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§ 30 Fördelning av föreningsbidrag 2021
Socialnämndens beslut
Föreningsbidrag för 2021 fördelas enligt förvaltningens förslag under rubriken ärendebeskrivning i
tjänsteutlåt andet_

Ärendebeskrivning
Socialnäm nden har i budget för 2021 avsatt 122 000 kr t ill fö reni ngsbid rag_ Socia lnäm nden har även
beslutat att reglera hyran för pensionärsorganisationerna i Vaxholm _Beloppet regleras genom bidraget
till Seniorerna Vaxholm (SPF) då de står som hyrestecknare med kommunen_ Principen för fördelning är
att mottagare ska vara föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde som antinge n har
sin verksamhet förlagd til l Vaxholm eller också ha r medlemmar eller hjälpsökande som är bosatt a i
Vaxholm _ Fördelningen av medel baseras i huvudsak på föreningarnas verksamhet i staden samt dess
medlemsantal.
Förening

Beslut

Beslut

Sökt

Förslag

Beviljad

2019

2020

belopp 2021

2021

ansvarsfrihet

BRIS Region mitt

10000

11000

32 000

12 000

Brottsofferjou ren
Roslagen
FUB i Söd ra Roslagen

5 000

5 000

10000

6 000

X

3 000

4000

5 520

5 500

X

Hörselskadades förening i
Täby med omnejd (HRF)

3 000

3 000

Ej angett belopp

3 000

Seniorerna Vaxholm SPF

22 500

47 000

Ej angett belopp

48000

Synskadades
Riksförbund
Vaxholm - Österåker (SRF)
Vaxholms
Pensionärsförening
Pensionärernas RiksOrganisation PRO
Vaxholms ReumatikerFörening

3 000

3000

3000

3 000

8 500

10000

Ej angett belopp

12 500

10000

8000

Ej angett belopp

9000

18 500

18 000

Ej angett belopp

20 000

Ej angett belopp

3 000

Väntjänsten Vaxholm
RSMH i samma båt

X

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall t ill förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande_

Handlingar
Tjänste utlåtande, 2021-02-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agnet a Franzen, förvaltn ingschef, socialförvaltningen

-~ ~-- - .. ... B..li_\?✓.
Ordförande
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Socialnäm nden

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef

Ordförande
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§ 31 Information från slutrevisionsmöte för år 2020
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Inför att revisorerna avger revisionsberättelse avseende årsredovisningen genomförs ett
slutrevisionsmöte med kommunen s förtroendevalda revisorer och respektive nämnds presidium.
Slutrevisionsmötet för 2020 års revisionsberättelse genomfördes fredagen den 26 mars 2021. Under
slutrevisionsmötet redogör nämndernas presidium kort för nämndernas verksamhet från föregående år
med fokus på de delar som är av vikt för revisionsberättelsen. Revisorerna har även inför mötet ställt ett
antal specifika frågor som de önskar få svar på. Revisorerna har sa mmanställt anteckningar med
information från slutrevisionsmötet som de önskar att samtliga ledamöter och ersättare i nämnderna
tar del av. Nämnden föreslås notera informationen till protokollet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-04-13
Revisionens anteckningar från slutrevisionsmöte 2020

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Revisionen

L~. .. . .
Ordförande
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§ 32 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt t ill utskott, ordförande och tj änstemän i enlighet med
socialnämndens delegeringsordning.
I kommunallagen {6 kap 40 § sa mt 7 kap. 8 §) framgår att nämnden ska besluta i vilken utsträckn ing
beslut som har fattats på delegation ska anmälas t ill den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
Socia lnämnden har beslutat att endast beslut som överklagas med laglighetsprövning ska redovisas till
nämnden (SN 2020/§56).
Till socialnämndens sammanträde 202 1-04-27 rapporteras följande delegeringsbeslut :
Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2021-04-27 § 1

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förva ltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänst eutlåta nde, 2021-04-13
Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2021-04-27 § 1

Ordförande
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§ 33 Utestående uppdrag 2021
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar utest ående uppdrag.

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

Ordförande
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