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SN 2017/0130

Muntlig information kring nämndens uppdrag om
matlådorna
Socialkontoret fick i uppdrag vid sammanträdet den 4 oktober 2017 i § 132
att se över matdistributionen till våra äldre och ge svar på vissa ställda
frågor ifrån nämnden. Nämnden önskade få en delredovisning i december
även om utredningen inte skulle vara färdig.
Kvalitetsutvecklare Jonas Sundling informerar muntligt kring hur långt
kontoret har kommit i sin utredning kring matdistributionen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2017/0101

Remissvar: Motion om återbetalning av förskott på
förmån för nyanlända enligt ”Vansbromodellen”
Ärende
Christer Erestål (SD) har lagt en motion 2017-06-19 § 63 om att
kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till berörda organ att utreda
möjligheterna att införa en modell i Danderyds kommun där ekonomiskt
bistånd med återbetalning ersätter ekonomiskt bistånd för de som väntar på
ersättningar enligt etableringsplan. Kommunstyrelsen har skickat remiss till
socialnämnden för yttrande.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-11-16 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2017/0101 daterat
2017-11-16 och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på motion om
införande av modell för återbetalning av förskott på förmån för nyanlända.
Yrkanden
Ordförande Carina Erlandsson (M) yrkar enligt förvaltningens förslag med
följande tillägg: med hänvisning till dels kravet på likabehandling och dels
till att nyanländas ekonomiska situation i allmänhet med begränsad förmåga
till återbetalning inte kan vara skäl att generellt utge bidrag framför lån.
Lena Ringstedt (C) och Ruby Rosén biträder Carina Erlandssons (M)
yrkande.
Proposition
Ordförande Carina Erlandsson (M) ställer proposition på sitt yrkande och
finner att nämnden bifallit det.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2017/0101 daterat
2017-11-16 med tillägget att med hänvisning till dels kravet på
likabehandling och dels till att nyanländas ekonomiska situation i allmänhet
med begränsad förmåga till återbetalning inte kan vara skäl att generellt utge
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bidrag framför lån, och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på
motion om införande av modell för återbetalning av förskott på förmån för
nyanlända.
__________
Expedieras
Kommunstyrelsen
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SN 2017/0118

Revidering av lokal samverkansöverenskommelse för
barn i behov av särskilt stöd - BUS
Ärende
I Danderyds kommun finns en lokal samverkansöverenskommelse mellan
parter som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Samverkansöverenskommelsen har reviderats och gäller från 2017-08-29 och tillsvidare.
En revidering av överenskommelsen har gjorts då samverkansstrukturer
förändrats. Det fanns tidigare ett behov av nära samarbete på chefsnivå
kring barn/unga. Numer sker samverkan mellan personalen som arbetar
närmast barn/unga och dess vårdnadshavare. Idag finns det dessutom ett
ökat behov av att göra ett gemensamt utvecklingsarbete kring prioriterade
fokusområden.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-11-15 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0118 daterat
2017-11-15 att godkänna revideringen av lokal samverkansöverenskommelse för barn i behov av särskilt stöd.
__________
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§ 151

SN 2017/0117

Anslutning till samverkansplan om ensamkommande
barn som försvinner
Ärende
Framställan att ansluta sig till samverkansplan som är framtagen för att
underlätta arbetet kring ensamkommande barn som försvinner. Planen
inbegriper konkreta arbetssätt, verktyg och checklistor för att förebygga
försvinnande och agera samordnat när ett försvinnande konstateras.
Samverkansplanen lanserades i juni 2017 och är framtagen av ett nätverk
bestående av Länsstyrelsen i Stockholm, Rädda barnen, Migrationsverket,
Polisen, Storsthlm, Stockholms stadsmission samt två av länets kommuner,
Stockholms stad och Sigtuna kommun.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0117 daterat
2017-11-17 att ansluta sig till samverkansplanen ”Att samverka kring
ensamkommande barn som försvinner”.
__________
Expedieras
Integration.stockholm@lansstyrelsen.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2017/0126

Upphävande av länsgemensamma riktlinjer för
socialtjänstens handläggning av ensamkommande
barn och ungdomar
Ärende
Storsthlm föreslår ett upphävande av länsgemensamma riktlinjer för
socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn och ungdomar då
lagar och förordningar ändrats och nya ersättningssystem införts. Metodstöd
och handböcker har tagits fram på nationell nivå.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0126 daterat
2017-11-17 att upphäva ”Riktlinjerna för handläggning av ärenden vid
socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar”.
__________
Expedieras
registrator@storsthlm.se
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SN 2017/0132

Remissvar - Översyn av Socialnämndens reglemente
Ärende
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av kommunens
reglementen. Översynen har syftat till att tydliggöra nämndernas och
kommunstyrelsens ansvarsområden samt att nå en gemensam struktur med
enhetliga arbetsformer inom nämndadministrationen.
Kommunledningskontorets förslag på de nya reglementena har utarbetats
efter Sveriges kommuner och landstings förslag till reglementen som
upprättades den 1 januari 2015.
Förslagen på nya reglementen har nu skickats på remiss till respektive
nämnd. Socialkontoret har gått igenom förslaget och har ett fåtal synpunkter
till justering.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-10-25 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2017/0132 daterat
2017-10-25 som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen som svar
på remiss avseende översynen av socialnämndens reglemente.
__________
Expedieras
Kommunstyrelsen
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SN 2017/0133

Socialnämndens beredskap under första halvåret 2018
Ärende
I Danderyds kommun ska det finnas en beredskap av politiker för att kunna
fatta beslut inom socialnämndens verksamhetsområde dygnet runt.
Beredskapen är nödvändig eftersom vissa beslut inte kan delegeras till
tjänstemän utan måste fattas av utsedd politiker.
Om beslut måste fattas under kontorstid blir beredskapen kontaktad av
tjänstemän från socialkontoret. För att kunna fatta nödvändiga beslut när
socialkontoret är stängt finns det ett samverkansavtal om en socialjour
mellan kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Norrtälje
samt städerna Lidingö och Vaxholm. Utanför kontorstid blir beredskapen
därför kontaktad direkt av socialjouren vid behov av beslutsfattande.
Danderyds kommun har med anledning av detta en politiker i beredskap
för att fatta nödvändiga beslut. I bilagan till tjänsteutlåtande SN 2017/0133
presenteras ett förslag beträffande beredskapen för tjänstgörande
förtroendemän för Danderyds kommun under perioden
2018-02-05--2018-07-30.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-11-16 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa schemat avseende tjänstgörande
förtroendemän i beredskap för perioden 2018-02-05--2018-07-30.
__________
Expedieras
Löneavdelningen
Socialjouren
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SN 2017/0142

Beslutsattestanter och ersättare år 2018
Ärende
Nämndens attestreglemente ska kompletteras årligen. En lista över
beslutsattestanter och ersättare har gjorts för 2018.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-11-13 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialkontorets förslag till
beslutsattestanter och ersättare för 2018.
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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SN 2017/0143

Tillsynsplan enligt alkohollagen samt tillsynsplan
avseende försäljning av tobak, elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel
avseende år 2018
Ärende
Enligt 9 kap. 2 § 3 st. alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en
tillsynsplan.
I samband med tillsynsplanen enligt alkohollagen, upprättas även en
tillsynsplan avseende tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt försäljning av receptfria läkemedel.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2017-11-20 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialkontorets tjänsteutlåtande
SN 2017/0143 daterat 2017-11-20 vad gäller serveringstillstånd och
försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:1622), försäljning av tobak
enligt tobakslagen (1993:581) samt försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare (2017:425) och försäljning av vissa receptfria
läkemedel (2009:730)
__________
Expedieras
Länsstyrelsen i Stockholms län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2017/0153

Inbjudan till workshop angående hemtjänsten i
Danderyd
Ärende
Det kommer att hållas en workshop för tjänstemän och vissa politiker
angående hemtjänsten i Danderyd. Förslaget är att beredningsutskottets
ledamöter ska delta i denna workshop.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Carina Erlandsson (M), Birgitta Lindgren (L),
Ruby Rosén (MP), Lena Ringstedt (C) och Dorothea Hårleman (KD)
beviljas deltagande i workshopen angående hemtjänsten i Danderyd.
__________
Expedieras
Löneavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Uppdrag från majoriteten – Utredning kring
hederskultur och barnäktenskap
Ärende
”Hedersrelaterat våld grundas i en hederskultur, i kulturella mönster som
begränsar människors rättigheter och friheter, med hänvisning till familjens
heder.”
”Barnäktenskap är ett äktenskap där en eller bägge parter är barn. Detta
förekommer i länder som har ingen eller låg minimiålder för äktenskap och
barnet i äktenskapet berövas sin barndom och möjligheter till utbildning.”
Socialnämnden vill veta huruvida förvaltningen har kännedom om dessa
företeelser förekommer i Danderyd, och om så är fallet hur ni arbetar med
de utsatta.
Lena Ringstedt (C) biträder förslaget.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att redovisa enligt ovan vid
nämndens sammanträde i mars.
__________

Justerandes sign
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15 (23)

DANDERYDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-11

§ 159

Uppdrag från majoriteten – Utredning kring
integrationen av nyanlända
Ärende
En av våra största utmaningar framöver handlar om integrationen av
nyanlända. Vi har redan idag ett organiserat och välutvecklat samarbete
mellan kommun och civilsamhället. I vårt välkomstcenter i Mörby centrum
delar volontärer med sig av sina kunskaper om Danderyd och det svenska
samhället.
Inom ramen för integration behöver vi också ställa tydliga krav på den som
kommit till Sverige och Danderyd för att bygga sig ett liv här. Det gäller
framförallt vikten av att lära sig svenska språket, att göra sig anställningsbar
samt att komma i egen försörjning. Integration handlar också om att anpassa
sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller
här.
Vellinge kommun har sett problem med att nyanlända inte deltar aktivt i
SFI, samhällsorientering, fastställd etableringsplan och de aktivitetsinsatser
som krävs för att komma i arbete och inför därför integrationsplikt.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att till nämnden i april
redovisa hur aktivt de nyanlända i Danderyd arbetar för att komma i arbete
och egen försörjning, och om det visar sig att vi måste gå vidare, då också
redovisar en plan för hur vi går vidare med att få de nyanlända i Danderyd
etablerade i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.
__________
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§ 160

SN 2017/0128

Justering av sammanträdestider 2018
Ärende
Socialnämnden beslutade om 2018 års sammanträdestider den 7 november
2018.
Det har nu framförts önskemål om att ändra dag på beredningsutskottets
sammanträden 25 april respektive 26 oktober samt på socialnämndens
sammanträde 7 november. Förslaget är att flytta beredningsutskottets
sammanträde i april till den 20 april, beredningsutskottets sammanträde i
oktober till den 30 oktober samt socialnämndens möte i november till den
6 november. Beredningsutskottets sammanträde den 4 april har sedan
tidigare ändrats till den 28 mars. Det nya förslaget på sammanträdestider för
2018 blir därmed enligt följande:
Socialutskott

Beredningsutskott

Socialnämnd

Onsdagar kl. 9.00

Tisdagar, onsdagar
alternativt fredagar
kl. 8:30

Måndagar, tisdagar
alternativt onsdagar
kl. 18.30

17 januari

10 januari

23 januari

14 mars

23 februari

7 mars

11 april

28 mars

16 april

16 maj

20 april

8 maj

20 juni

30 maj

13 juni

19 september

29 augusti

10 september

17 oktober

26 september

8 oktober

14 november

30 oktober

6 november

12 december

28 november

10 december

14 februari

22 augusti
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Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdesdag för beredningsutskottet
i april till den 20 april, beredningsutskottet i oktober ändras till den 30
oktober och socialnämnden i november ändras till den 6 november.
__________
Expedieras
Övriga nämnder
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§ 161

Socialdirektören informerar


Kontoret arbetar med att utveckla nya boendeformer för gruppen
ensamkommande, tex stödboende. Lagförslag finns att
ensamkommande måste placeras i den egna kommunen.
 Mörbylund vård- och omsorgsboende är nu nedlagt.
 LSS-boende Nora Torg kommer att erbjudas nya lokaler pga en
omfattande renovering av fastigheten. Nya lokaler beräknas färdiga i
oktober 2018.
 LSS-boendet Lyckovägen planeras få nya lokaler i fd förskola som
ska byggas om.
 Ärendet angående försäljning av tomten Ginnungagap för nytt vårdoch omsorgsboende planeras behandlas av KS i januari.
 Länsstyrelsen hade under fredagen en tillsyn över socialnämndens
alkoholhandläggning. Den muntliga återkopplingen och skriftlig
rapport kommer i januari.
 Kommunen önskar delta i en STIC- upphandling (genom
Kommentus) gällande barn och unga, öppenvård, familjehem samt
HVB. Ordförandebeslut innan nästa nämnd.
 Information angående pågående mottagande av nyanlända. Det flyter
på enligt planen med inflyttning i modulhusen vid Ekeby. Hittills har
160 personer kommit.
__________
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§ 162

Delegationer
Följande delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna:
Äldreomsorg delegationslista 2017-10-01 – 2017-10-31
Äldreomsorg delegationslista 2017-11-01 – 2017-11-30
Försörjningsstöd delegationslista 2017-10-01 – 2017-10-31
Försörjningsstöd delegationslista 2017-11-01 – 2017-11-30
Vuxen delegationslista 2017-10-01 – 2017-10-31
Vuxen delegationslista 2017-11-01 – 2017-11-30
Funktionshinder SoL delegationslista – 2017-10-01 – 2017-10-31
Funktionshinder SoL delegationslista – 2017-11-01 – 2017-11-30
LSS delegationslista 2017-10-01 – 2017-10-31
LSS delegationslista 2017-11-01 – 2017-11-30
Barn och unga delegationslista 2017-10-01 – 2017-10-31
Barn och unga delegationslista 2017-11-01 – 2017-11-30
Familjerätt delegationslista – 2017-10-01 – 2017-10-31
Familjerätt delegationslista – 2017-11-01 – 2017-11-30
Faderskap delegationslista 2017-10-01 – 2017-10-31
Faderskap delegationslista 2017-11-01 – 2017-11-30
Bostadsanpassningsbidrag delegationslista 2017-10-01 – 2017-10-31
Bostadsanpassningsbidrag delegationslista 2017-11-01 – 2017-11-30
Socialutskottets protokoll 2017-11-15
Stabens delegationslista
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DANDERYDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-11

§ 163

Inkomna handlingar
Migrationsverket – Ny årscykel för bosättning ger en bättre årsfördelning av
kommunanvisningar
Patientnämndens förvaltning – Statistikrapport – Kommunal vård – oktober
2017
Dom – Förvaltningsrätten i Stockholm
Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande ärenden till nämnden den
11 december 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger inkomna skrivelser till handlingarna
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DANDERYDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-11

§ 164

Övrigt
Fråga ställs angående hemlösa i Danderyd med anledning av att det i en
tidningsartikel angetts att det finns 73 hemlösa personer i Danderyds
kommun. Avdelningschef Gunila Stenzelius svarar att man idag har
17 hushåll på tillfälligt boende genom socialtjänsten.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DANDERYDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-11

§ 165
*** SEKRETESS ***

Ansökan om vårdnadsöverflytt till särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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