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Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde 2022-08-23 

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00 
Kallade: Ledamöter 
Underrättade: Ersättare 
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare, anton.davidsson@vaxholm.se. 
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som 

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är 
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om  
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet. 

 
  Ärende    Beskrivning                            Föredragande 

1 B  Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden  

2 B  Förvaltningen informerar Agneta Franzén  

3 B  Nedläggning av faderskapsutredning Annika Wallin  

4 A  Nedläggning av faderskapsutredning Annika Wallin 

5 A Nedläggning av faderskapsutredning Annika Wallin 

6 A  Nedläggning av faderskapsutredning Annika Wallin 

7 A  Nedläggning av faderskapsutredning Annika Wallin 

8 B  Förslag på köp av fasta korttidsplatser för personer 65+ Jan Sjöström/ Lorentz Ogebjer 

9 A  Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 
2022 

Jan Sjöström  

10 B Redovisning från kontaktpolitiker Privata utförare inom 
hemtjänsten 

Kontaktpolitiker 

11 A  Redovisning av delegeringsbeslut till 2022-08-23 Anton Davidsson  

12 B  Utestående uppdrag 2022-08-23 Agneta Franzén  
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Förslag på köp av fasta korttidsplatser för personer 65+  

Förslag till beslut 
1. Socialchef ges i uppdrag att teckna avtal med Förenade Care för upp till sex fasta korttidsplatser 

för personer över 65 år inom somatik 

Sammanfattning 
Enligt beslut i socialnämnden, SN 2022 §33 har förvaltningen fått i uppdrag att hitta korttidsplatser inom 
närområdet till Vaxholm. 

Förvaltningen har undersökt förutsättningarna att i närliggande område tillgodose behovet av 
korttidsboendeplatser och fått positivt gensvar av Förenade Care; Muskötvägen 25. Avstånd från 
Vaxholm är ca 25 km och restid ca 30 minuter.  

Förenade Care har sökt tillstånd att bedriva heldygnsvård enligt 7 kap. 1 § första stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) SoL, för målgruppen äldre, över 65 år med behov av särskilt stöd som inte 
har demenssjukdom. Tillståndet omfattar en boendeenhet på 6 lägenheter som är belägna i Österåker, 
Muskötvägen 25. Tillståndet gäller från och med 22-06-22. Boendeenheten är inte drift.  

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att abonnera samtliga 6 st platser.  

Korttidsboendet beläget i Österåker anses finnas i närområdet till Vaxholm och har den kapacitet som 
förvaltningen ser ett behov för. Utifrån detta så anser förvaltningen att uppdraget att hitta ett 
korttidsboende i närheten av Vaxholm som slutfört. Förvaltningen söker därmed beslut på att via 
delegation teckna avtal för platserna som uppföljning på utredningsuppdraget. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i socialnämnden, SN 2022 § har förvaltningen fått i uppdrag att hitta boendeplatser för 
korttidsboende inom närområdet till Vaxholm. Uppdraget avser boendeplatser i form av korttidsvård 
enbart för personer med somatiska behov.  

Nuvarande entreprenadsavstal med Förenade Care på fem platser för bedöms tillgodose behoven för 
målgruppen med demens.  

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Behovet av korttidsboende har de senast åren minskat i länet. Nedan tabell visar behoven från 2016.  I 
tabellen ingår platser för samtliga personer i behov av korttidsvistelse, med kognitiva (demens) och 
somatiska behov.  Den rapporterade mängdstatistiken gör ingen uppdelning.  

För år 2022 visas ett snitt för jan- april. Trenden av minskade behov i länet verkar ha avstannat för att 
öka något från 2021. För Vaxholms del är har behoven varierat från 5 till 11 platser, för att de sista två 
åren omfatta ett snittbehov av ca 11 platser.   

Äldreomsorg, Antal, Personer med beslut om korttidsvård/korttidsboende, båda könen, Ålder 65+, 
beslut per månad i snitt (Kolada) 

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Stockholms 
län 1324 974 926 916 673 633 667 

Vaxholm 7 5 10 8 7 11 11 

 

Möjliga förklaringar till att behoven av korttidsplatser har ökat kan delvis förklaras av LUSEN (Lagen om 
utskrivning från slutenvård) samt att gruppen 65+ ökar i antal. Målet med att skriva ut äldre allt 
snabbare från slutenvård bedöms leda till ökade krav för kommunen som inte alltid kan tillgodoses av 
enbart hemtjänst.  

Tabell nedan visar befolkningsökningen för Vaxholm enligt prognos från 2022. Gruppen 65+ beräknas 
öka med ca 100 personer per år vilket innebär ökade behov av korttidsboendeplatser. 

Befolkningsökning för gruppen 65+ i Vaxholm (Statisticon 2022) 

 

 

Under år 2021 samt första halvåret 2022 har behovet av att köpa platser ökat. Nedan tabell visar 
behovet i årsplatser och snittbehov per dag. Flertalet av boendeplatserna finns i Huddinge samt i 
Saltsjöbaden. Det geografiska avståndet bedöms ogynnsamt både för förvaltningen och för individen. I 
år har det köpts ca 6 platser per dygn i snitt varav några avser växelvård. 
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Antal köpta dygn och boendeplatser avseende korttidsvistelse. Personer 65+. (Verksamhetssystemet) 

Utförare 
Restid/ 

avstånd från 
Vaxholm 

2021/ dygn 
totalt 

Platser i snitt 
per dygn 

2022/ dygn 
totalt 

Platser i snitt 
per dygn 

Saltsjöbadens, Sjukhus 
(Nacka)  

Ca 60 min, 
55 km 720 2,0 450 2,5 

Attendo, Skutan 
(Huddinge) 

Ca 60 min, 
55 km 740 2,0 530 2,9 

Attendo, Varvsvägen 
(Huddinge) 

Ca 60 min, 
55 km   130 0,7 

Villa Rosstorp (Salem) Ca 65 min, 
65 km   25 0,1 

Attendo, Lindhovs-
hemmet (Botkyrka) 

Ca 60 min, 
60 km   30 0,2 

Summa köp/ externa 
boendeplatser 

 
 4,0  6,5 

 

I dagsläget (juli 2022) köper nämnden 8 platser för att tillgodose behoven. Av dessa har 3 personer 
beslut om särskilt boende som inte kan tillgodoses på grund av platsbrist i Vaxholm eftersom Vaxholms 
äldreboende har full beläggning. Bedömningen är att kösituation kommer att fortsätta nästa år.   

Mot bakgrund den ökade befolkningen 65+ och förväntad kösituation inom särskilt boende bedöms det 
rimligt att abonnera upp till 6 lägenheter av Förenade Care Österåker, Muskötvägen.  

Att teckna avtal med ett korttidsboende beläget i Österåker bedöms uppfylla nämndens uppdrag till 
förvaltningen att hitta ett korttidsboende i närområdet. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Finansiering 
Förslaget bedöms inte leda till ökade kostnader inom givna volymer.  

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström 
- IVO Beslut dnr 412 07198 2022 
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Kopia på beslutet till: 
 

För åtgärd:  Agneta Franzén, förvaltningschef (SN) 
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Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
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 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL finns ett(1) icke verkställt beslut inom tre månader. Beslutet avser Särskilt 
boende. Den enskilde har tackat nej till lämnat erbjudande om boende i kommunen. 

Inom lagrummet för LSS finns två (2) icke verkställda beslut inom tre månader. Insatserna avser bifall 9 § 
5 LSS avlösarservice samt bifall 9 § 3 ledsagarservice.  Att insatserna inte är verkställda beror delvis på 
att kandidater tackar nej till uppdraget samt svårigheter att hitta lämpliga kandidater. 

 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, 2022-08-15 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Redovisning av delegeringsbeslut till 2022-08-23 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 
socialnämndens delegeringsordning.  

I kommunallagen (6 kap 40 § samt 7 kap. 8 §) framgår att nämnden ska besluta i vilken utsträckning 
beslut som har fattats på delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras 
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 

Socialnämnden har beslutat att endast beslut som överklagas med laglighetsprövning ska redovisas till 
nämnden (SN 2020/§56). 

Till socialnämndens sammanträde 2022-08-23 redovisas följande delegeringsbeslut:  

- Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2022-08-23 § 1.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-07-11 
Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2022-08-23 § 1 

 

Socialförvaltningen 
Anton Davidsson 
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Johanna Frunck2022-08-10

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

Socialnämnden

Sekretess: Visas ej

2022-08-23

Kategori: SN del.

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.348 Tilldelningsmeddelande och upphandlingsrapport SN del. §1/2022

2022-07-04 Agneta Franzen

SN 2022/37.736 Upphandling minibuss dagverksamhet SN del.

Agneta Franzen

Sidan  1 av 1
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SN 2022/1.009

Uppgifter markerade med * är obligatoriska 
Nr.* Rubrik* Beskrivning* Beslutsdatum* Status Förvaltningens 

kommentar

Förvaltning Uppskattad 

tidsåtgång 

(intern)

Uppskattade 

externa 

kostnader

Klart senast*

1 Förvaltningen ska utreda hur 

avvikelserapportingen för privata 

utförare kan hålla jämförbar kvalité 

som hos verksamheter i egen regi.

2021-09-21/§ 57

Pågående

Socialförvaltnin

gen

2 Förvaltningen ska fortsätta arbetet 

med att minska totalkostnaden för 

projektet och att minska 

kostnadsökningen för nämnden såväl 

som för boende i det kommande 

särskilda boendet.

2021-11-09/§65

Pågående

Socialförvaltnin

gen

3 Förvaltningen får i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för en gemensam 

familjerätt med andra 

nordostkommuner och återrapportera 

förslag på åtgärder. 

2022-03-15 § 22

Pågående

Socialförvaltnin

gen

4 Förvaltningen får i uppdrag att införa 

föreslagna aktiviteter att i syfte att 

öka digital inkludering. Föreslagna 

aktiviteter ska tillgängliggöras över 

samtliga av kommunens områden i 

möjligaste mån.

2022-04-26/§30

Pågående

Socialförvaltnin

gen

5 Förvaltningen får i uppdrag att hitta 

korttidsboenden i närheten av 

Vaxholm. 

2022-04-26/§33

Pågående

Socialförvaltnin

gen

Utestående uppdrag till förvaltningen

Uppdaterad  2022-05-04SOCIALNÄMNDEN
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