
PROTOKOLL 1 (19) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-04-16 
kl. 14:30 

Paragrafer  §§ 34 -  48 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Sanna Ajaxén 

Ordförande 
 ..................................................................  
Martin Normark (L) 

Justerare 
 ..................................................................  
Kerstin Alin (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-04-11 

Datum för anslags uppsättande: 2019-04-16 Datum för anslags nedtagande: 2019-05-07 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .................................................................... 
Sanna Ajaxén 

Plats och tid Dävensö, 2019-04-11 15:00-16:45 
Ajournering 

Ledamöter 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anni Ullberg (S) 
Anette Nyberg (SD) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Cecilia Norlin (M) 
Susanne Engzell (S) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Claus Engström (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Jessica Dannefalk (S) 

Närvarande ersättare 

Malin Fornander (M) 
Ulf Hilonen (L) 
Helena Austrell (S) 
Berit Brofalk (C) 
Marcus Sköld (M) 
Christer Norberg (S) 

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, Sekreterare 
Helena Åhman, Socialchef 
Anna Hollstrand, Avdelningschef Utföraravdelningen §§ 38-48 
Carina Lenartsson, Controller §§ 38-48 
Emma Ling, Enhetschef Barn och ungdom §§ 34-38 
Johan Boström § 46 
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PROTOKOLL 7 (19) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 38 Kvalitetsberättelse 2018 för
socialnämndens verksamheter 
Dnr SN 19/0030 

Beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse 2018 för Socialnämndens 
verksamheter.  

Sammanfattning 
Socialnämndens övergripande ledningssystem följer SOSFS 2011:9. 
Ledningssystemet har som syfte att planera, utveckla, säkra och följa upp 
kvaliteten i nämndens alla verksamheter.  

Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 bör 
nämnden årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.  Enligt 7 kap 1 
§ i SOSFS 2011:9 ska det framgå i kvalitetsberättelsen hur utföraren arbetar
med att systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar verksamhetens
kvalitet.  I kvalitetsberättelsen ska beskrivas hur det systematiska arbetet
bedrevs under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra
verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som har uppnåtts.

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2019

• Bilaga – Kvalitetsberättelse 2018 Socialnämnden

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse 2018 för Socialnämndens 
verksamheter.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Reservationer 
Claus Engström (SD) och Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

”Kvalitetsberättelsen innehåller mycket text som beskriver att man gör något, 
men det saknas konkreta redogörelser för den totala omfattningen (inkl. 
kategorier) på interna avvikelser, kundklagomål, de korrigerande åtgärder som 
eventuellt har vidtagits samt effekten av dessa åtgärder. Man kan inte tydligt se 
om det totala kvalitetsutfallet för 2018 är bättre än resultatet för 2017, dvs. man 
kan inte se om trenden är positiv eller negativ.” 



  PROTOKOLL 8 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39 Kvalitetsberättelse 2018 - privata 
utförare med upphandling enligt LOV 
och LOU 

 Dnr SN 19/0068 

Beslut 
Socialnämnden godkänner inkomna kvalitetsberättelser från privata utförare 
upphandlade enligt LOV och LOU. 

Sammanfattning 
Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 och 
upphandling enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) och LOU (Lag om 
offentlig upphandling), ska utförare årligen upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse som redovisas för ansvarig nämnd.  

Enligt 7 kap 1 § i SOSFS 2011:9 ska det framgå i kvalitetsberättelsen hur 
utföraren arbetar med att systematiskt och fortlöpande, utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. I kvalitetsberättelsen ska det framgå hur det 
systematiska arbetet bedrevs under föregående år, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som har 
uppnåtts. Kvalitetsberättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att nämnden kan 
bedöma hur utföraren har arbetat med att systematiskt och fortlöpande 
utvecklat och säkrat kvaliteten i verksamhetens olika delar samt hur utföraren 
har sett till att informationsbehovet till externa intressenter har tillgodosetts.  

I bilaga går det att läsa kvalitetsberättelser ifrån kommunens privata utförare 
inom LOV, Proffssystern AB, Destinys Care AB, 3 Systrar Omsorg AB och 
Ansvarsfull Omsorg AB samt utföraren Frösunda Omsorg AB inom LOU.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2019 

• Bilaga 1 – Kvalitetsberättelse 2018 Proffssystern AB 

• Bilaga 2 - Kvalitetsberättelse 2018 Destinys Care AB 

• Bilaga 3 - Kvalitetsberättesle 2018 3 Systrar Omsorg AB 

• Bilaga 4 – Kvalitetsberättelse 2018 Ansvarsfull omsorg AB 

• Bilaga 5 – Kvalitetsberättelse 2018 Frösunda Omsorg AB 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner inkomna kvalitetsberättelser från privata utförare 
upphandlade enligt LOV och LOU. 



  PROTOKOLL 9 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Reservationer 
Claus Engström (SD) och Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering:  

”Kvalitetsberättelsen innehåller mycket text som beskriver att de privata 
utförarna gör något, men det saknas för alla privata utförare information om det 
reella kvalitetsutfallet för 2018, jämfört med kvalitetsutfallet 2017. Man kan 
inte se trenden, blir det bättre eller sämre? Man kan inte heller tydligt se att 
socialkontoret, i egenskap av att vara huvudman, verkligen utövar en aktiv 
styrning. Socialkontoret har inte heller rangordnat de enskilda privata utförarna 
med avseende på levererad kvalitet. Man kan därmed inte tydligt se vilka 
leverantörer som gör ett bra jobb och vilka som har uppenbara brister.” 
  



  PROTOKOLL 10 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 januari 
2019 

 Dnr SN 19/0066 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut per den 31 januari 2019 till kommunens revisorer. 
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 januari 2019 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2019 fanns det fem ej verkställda 
beslut, enligt LSS. Två beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda 
har avslutats under perioden, varav båda besluten avser insats enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut per den 31 januari 2019 till kommunens revisorer. 
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 januari 2019 till Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer  

 
  



  PROTOKOLL 11 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Rapport om brukarmedverkan 2018 
 Dnr SN 19/0047 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapport om brukarmedverkan. 

Sammanfattning 
Rapporten om brukarmedverkan är en redovisning av hur socialkontoret har 
arbetat med brukarmedverkan under 2018. Rapporten är indelad i 4 delar, 
delaktighet vid beslut, brukarundersökningar, gruppintervjuer och brukarråd. 
Rapporten avslutas med en förteckning över de förbättringsområden som finns 
hos socialkontoret utifrån brukarmedverkan.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11 

• Rapport från brukarmedverkan 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapport om brukarmedverkan. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

 
  



  PROTOKOLL 12 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Statistikuppföljning 2018 
 Dnr SN 18/0066 

Beslut 
Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för 2018. 

Sammanfattning 
Varje kvartal gör socialkontoret en statistikuppföljning inom socialnämndens 
verksamhetsområde för att kunna redovisa aktuella siffror för hur 
verksamheten bedrivs. Denna statistikuppföljning avser 2018.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11 

• Statistikuppföljning 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

 
  



  PROTOKOLL 13 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43 Redovisning av digitalisering 
 Dnr SN 19/0048 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av aktiviteter inom 
digitaliseringsområdet 

Sammanfattning 
Redovisning av digitalisering 2018 innehåller en rapport från socialkontoret 
om vilka aktiviteter som har införts under 2018 inom digitaliseringsområdet. 
Redovisningen innehåller dessutom vad som är planerat för 2019.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26 

• Redovisning av aktiviteter inom digitaliseringsområdet 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av aktiviteter inom 
digitaliseringsområdet 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering:  

”Jag är positiv till digitalisering men tycker att aktiviteterna verkar spreta åt 
alla håll. Det normala arbetssättet i all verksamhetsutveckling är att man 
definierar sina arbetsprocesser och sedan jobbar man med att identifiera de 
möjliga förbättringar (effektiviseringar) som kan göras med hjälp av digitala 
verktyg för varje enskild arbetsprocess. Enligt SOSFS 2011:9 skall kommunen 
ha ett ledningssystem på plats med alla processer (= huvudprocesser + 
stödprocesser) dokumenterade, men det visar sig att man inte kan visa upp eller 
tydligt definiera de processer som avses i digitaliseringsrapporten för 2018. ” 

 
  



  PROTOKOLL 14 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 Dnr SN 19/0070 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018. 

Sammanfattning 
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta 
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars årligen. I denna ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts. Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara 
både systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador i samband 
med vård och behandling. Syftet är att göra hälso- och sjukvården säkrare för 
patienten. Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för den som önskar 
ta del av densamma.  

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram mallar för 
patientsäkerhetberättelser som man rekommenderar att vårdgivare använder. 
2018 års patientsäkerhetsberättelse är upprättad utifrån sådan mall. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-28 

• Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef Utföraravdelningen/Verksamhetschef HSL f v b till 
berörda enhetschefer 

• Verksamhetschef HSL, Arbetsmarknadsenheten, Dagliga verksamheter  
 
  



  PROTOKOLL 15 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 45 Tilläggsöverenskommelse - samverkan 
gällande personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar 

 Dnr SN 18/0116 

Beslut 
1. Socialnämnden antar tilläggsöverenskommelse mellan kommuner och 

landsting i Stockholms län – samverkan gällande personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar. 

2. Tilläggsöverenskommelsen börjar gälla den 30 september 2019. 

Sammanfattning 
Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett 
förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och 
Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar.  

Förslaget till överenskommelsen är ett tillägg till de befintliga regionala 
överenskommelserna mellan Stockholms läns landsting (SLL) och 
kommunerna i Stockholms län: Samverkan kring personer med 
missbruk/beroende och Samverkan kring personer med psykisk 
sjukdom/psykisk funktionsnedsättning. Genom tilläggsöverenskommelsen 
uppfylls den lagstiftning som gäller ifrån den 1 januari 2018 om att det ska 
finnas en överenskommelse mellan kommun och landsting om samarbete kring 
personer som har ett missbruk/beroende av spel om pengar.  

Tilläggsöverenskommelsen börjar gälla den 30 september 2019. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 201 

• Bilaga 1 - Samverkan kring missbruk av spel om pengar den 6 
december 2019 

• Bilaga 2 - Tilläggsöverenskommelse om missbruk/beroende av spel om 
pengar 

• Bilaga 3 - Tjänstemannaremiss kring överenskommelse gällande 
samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar 
den 17 september 2018 

 



  PROTOKOLL 16 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar tilläggsöverenskommelse mellan kommuner och 

landsting i Stockholms län – samverkan gällande personer med 
missbruk/beroende av spel om pengar. 

2. Tilläggsöverenskommelsen börjar gälla den 30 september 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och han finner att 
Socialnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Socialnämndens protokollsutdrag ska skickas till 
registrator@storsthlm.se senast den 31 maj 2019.  

• Enhetschef vuxenenheten 
• Enhetschef stöd- och behandling 

  

mailto:registrator@storsthlm.se


  PROTOKOLL 17 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46 Rapporter 
   

Temaärende – Daglig verksamhet 
Johan Boström, informerar om:  

• Daglig verksamhet: 
- Nämndens mål 
- Arbetsmarknadsenheten 
- Verksamhetens områden 
- Nuläget 
- Framtida utmaningar för verksamheten 

Ekonomiska rapporter 
Carina Lennartsson, Controller, presenterar ekonomisk rapport 2019. 

Socialchefens rapport 
• Chefssamråd med polisen – lägesrapport som visar på ett lugn i Bro 

med ett pågående arbete för att förebygga nyrekrytering i kriminella 
gäng. 

• Sociala insatsgruppen och nyrekrytering.  
• Bryggan – Första linjens psykiatri för unga i kommunen. 

 

Socialnämndens ordförande 
Martin Normark (L) informerar om Kommunstyrelsens beslut §50, 2019-04-10 
gällande handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
  



  PROTOKOLL 18 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 47 Delegationsbeslut 
 
 Delegationsbeslut – Elisabeth Rågård tillförordnas som kontorschef för 

socialkontoret, 18–29 april 2019 
  

 

 
  



  PROTOKOLL 19 (19)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-04-11 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 48 Anmälningar 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 12 - Motion om att hjälpa de som är utsatta 

för hedersrelaterat våld och hedersförtryck 
  

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 
2019-Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019–2022 

  

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 
2019-Entledigande av Annelie Åberg (SD) från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden  

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 
2019-Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Annelie Åberg (SD) 

  

5. Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner, 2017/061088 

  

6. Meddelande från styrelsen nr 15/2018 gällande rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

  

7. Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 20 februari 
2019 - samt handlingar (delegationsordning, budget etc.) 

  

8. Skyddat boende för kvinnor med missbruksproblem!   

9. Vårljus styrelseprotokoll 23 januari 2019   

10. Rapport från Länsstyrelsens inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd, 9 november 2018 

  

11. Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård   

12. IVO - Sammanställning av vårdgivarregistret och omsorgsregistret   
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