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SN § 115
Närvarorätt vid sammanträdet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Agneta Josefsson och Ulrika Lindholm, controllers får
delta vid dagens sammanträde.
_____
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om att nämnden skall ta ställning till närvarorätt avseende
tjänstemäns deltagande vid dagens sammanträde.
____
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SN § 116
Lägesrapport - Utbyggnad Kullen
06/SN69-734
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
_____
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning uppföljning nr 1 daterad 2008-08-25
____
Ärendebeskrivning
Våren 2007 beslutade kommunstyrelsen att projektering av tillbyggnad av
äldreboendet Kullen skulle påbörjas samt att de budgeterade 37 mkr fick tas i
anspråk. Äldreboendet skall utökas med 24 platser. Enligt preliminär tidplan
beräknas inflyttning kunna ske i slutet av 2009.
Socialnämnden har beslutat att begära fortlöpande skriftlig avrapportering under
projektering och byggnation. Tekniska chefen har 2008-01-09 och 2008-09-07
redovisat förutsättningar, tidplan, organisation m m för byggprojektet.
Tekniska kontoret 2008-08-25 upprättat projektbeskrivning.
Arbetsutskottet beslutade 2008-09-18 att socialnämnden även önskar information
om planering av utemiljön och parkeringsplatser.
Tekniske chefen föredrar ärendet.
_____
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SN § 117
Fältprojektet, slutrapport
SN08/53-709
Socialnämndens beslut
− Socialnämnden noterar slutrapport av fältprojektet.
−

Socialnämnden bifaller förslaget till organisering av nattvandring och ger
socialkontoret i uppdrag att utse en kontaktperson

−

Att i Socialnämndens driftbudget för 2009-11 avsätta medel för ytterligare
0,5 tjänst fältförlagd socialsekreterare. Resursen finansieras genom medel ur
den mellan beställarnämnderna gemensamma ungdomsbudgeten.

−

Ge socialkontoret i uppdrag att som en del av kommunens förebyggande arbete
för ungdomar utarbeta förslag till socialnämndens förebyggande arbete.

−

Ge socialkontoret i uppdrag att avge lägesrapporter om ungdomssituationen till
Socialnämnden.

Ge nämndkontoret i uppdrag att undersöka möjligheten till fortsatt samarbete
med landstinget kring ungdomar med riskbruk av alkohol/droger.
_____
−

Beslutsunderlag
• Fältrapport 2006-2008 – drogförebyggande arbete för ungdomar i Ekerö
kommun, slutrapport
• Tjänsteutlåtande 2008-09-09
_____
Ärendebeskrivning
Sedan augusti 2006 bedriver Ekerö kommun i samverkan med landstinget
”Fältprojektet - Ett drogförebyggande arbete bland ungdomar”. Inriktningen för
fältprojektet har fastställts av socialnämnden och projektet delfinansieras av
landstinget.
En delrapport upprättades 2008-02-06. Socialnämnden bordlade 2008-03-12
ärendet. Vid nämndens sammanträde 2008-05-07 beslutades att behandla ärendet
tillsammans med en första rapport om projektet som avslutas under våren 2008.
Socialnämnden informerades 2008-06-16 om att en slutrapport med förslag till
fortsatt fältarbete, nattvandring och vårdkedja för unga med missbruk beräknas vara
klar i augusti 2008.
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forts sn § 117
Fältprojektet avslutades sommaren 2008. En slutrapport har upprättas
2008-09-09. Nämndkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-09
Utvecklingsledaren föredrar ärendet.
_____
Expedieras:
Kommunstyrelsen
Socialkontoret
Nämndkontoret

Justerandes signum
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SN § 118
Förslag till åtgärder för fortsatt utvecklings- och översynsarbete vid
socialkontoret samt ekonomiska konsekvenser
SN08/159-730
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen fastställer redovisad
handlingsplan för utvecklings- och översynsarbete vid socialkontoret samt
att kommunstyrelsen ansvarar för detta arbete.
2. Som en konsekvens av ovanstående föreslår socialnämnden att
kommunstyrelsen i driftbudget för 2009 avsätter medel för
konsultstöd/projektstöd inkl processkartläggning samt tillfällig
personalutökning vid socialkontoret, totalt 1 620 tkr.
3. Socialnämnden i driftbudget för 2009 avsätter medel för personalökning
motsvarande en tjänst, utbildningsinsatser, utvecklingsmedel för befintliga
verksamhetssystem samt medel för uppföljning, totalt 860 tkr.
_____
Yrkande och proposition
Staffan Strömbäck (m), Olle Setterlund (fp), Solveig Brunstedt (c) och
Christina Blom Andersson (kd) yrkar för alliansen i socialnämnden enligt
arbetsutskottets förslag.
Pia Orre (ö) yrkar avslag på följande kostnader, punkt 2 i arbetsutskottets förslag:
- kostnader för konsultstöd, KS
700 tkr
- tillfällig personalförstärkning/vikarier; KS 920 tkr
- uppföljning extern granskning 2009, SN 150 tkr
Därutöver yrkar Pia Orre att ordet redovisad i punkt 1 ändras till reviderad samt att
punkt 2-3 ändras enligt öpartiets förslag.
På ställd proposition finner ordförande att socialnämnden beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-09
• Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport 2008-05-14
• Beskrivning av socialkontorets uppdrag daterat 2008-09-09
• Rådgivningsrapport – Externrevision av vissa verksamheter inom socialkontoret,
daterad 2008-09-03
• Sammanfattning av åtgärder och pågående arbete i samband med uppdraget att
stärka en rättssäker myndighetsutövning inom äldreomsorg och
handikappomsorg daterad 2008-09-24
Justerandes signum
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forts sn § 118
Ärendebeskrivning
Hösten 2007 uppmärksammades brister vid socialkontorets äldre- och
handikappsektion. Ett arbete inleddes i syfte att effektivisera arbetsprocesserna för
att utveckla stödverktygen för dessa stödprocesser, bl a avseende
verksamhetssystem. Därutöver uppmärksammades brister i verkställigheten av
gynnande beslut inom äldreomsorgen, vilket medfört att kommunens revisorer riktat
allvarlig kritik mot socialnämnden.
Mot bakgrund av den uppkomna situationen beslutade såväl socialnämnden som
kommunstyrelsen att genomföra en oberoende granskning/revision av
myndighetsutövningen inom socialkontorets äldre- och handikappomsorg.
Uppdraget har genomförts under sommaren av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.
Arbetsmiljöverket har under våren genomfört en arbetsmiljöinspektion vid
socialkontorets individ- och familjeomsorg. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat
brister i arbetsmiljön bl a hög arbetsbelastningen för socialsekreterare och chefer,
brister i lokaler, ej fullgjorda rutiner och brister i kunskap avseende gällande
åtgärder vid hot och våld.
Nämndkontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2008-09-09 förslag till handlingsplan,
ekonomiska konsekvenser m m.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 socialkontoret i uppdrag att till socialnämndens
sammanträde redovisa tidplan över när samtliga handlingar kan vara införda i
verksamhetssystemet. Socialkontoret har 2008-09-24 upprättat kompletterade
underlag
_____
Reservation
Pia Orre (ö) inkommer med skriftlig reservation.
_____
Expediering:
Kommunstyrelsen
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SN § 119
Ny behovsbedömning avseende uppförande av gruppbostad i Skärvik
06/SN23-731
Socialnämndens beslut
Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen att:
1. Inflyttning av Skärviks gruppbostad framflyttas till 2012.
2. Återstående investeringsmedel för gruppboendet ombudgeteras till 2011 och
2012.
3. Socialkontoret får i uppdrag att 2 ggr/år till nämnden rapportera behovsbedömning av gruppbostad.
4. Socialnämnden förordar att bygglovsprocessen slutförs för att vid behov
möjliggöra en snabb byggstart.
5. Nämndkontoret får i uppdrag att bevaka att tidsfristen för bygglovet inte
förfaller.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-03 rev 2009-09-19
• Tjänsteutlåtande 2006-06-13
• Boendeprognos 2008-09-04
_____
Ärendebeskrivning
Våren 2007 fastställde socialnämnden programbeskrivning för ett nytt gruppboende
med sex platser. Nämnden begärde hos kommunstyrelsen att få ianspråkta de
budgeterade 12 mkr som avsatts för projektet 2008. Gruppbostaden har planerats
att vara färdig 2009.
Socialnämnden har beslutat att begära fortlöpande skriftlig avrapportering under
projektering och byggnation. Tekniska chefen redovisade 2008-01-09 och
2008-05-07 förutsättningar, tidplan, organisation m m för byggprojektet
I samband med budgetarbetet gör socialkontoret årligen nya behovsinventeringar av
bostadsbehovet för funktionshindrade. Årets behovsbedömning visar att
behovsbilden har förändrats i jämförelse med 2006. Bedömningen 2006 visade på
behov av 14 bostäder 2009-2011, varav 11 i gruppbostad och 3 i lägenhet.
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forts sn § 119
Årets behovsbedömning för samma period visar ett behov av 19 bostäder, varav 8 i
gruppbostad och 11 i lägenhet. Nämndkontoret har i tjänsteutlåtande
2008-09-03 redovisat bakgrund och den nya bedömningen.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 nämndkontoret i uppdrag att till socialnämndens
sammanträde revidera tjänsteutlåtandet. Kontoret har reviderat tjänsteutlåtandet
2009-09 19.
_____
Expedieras:
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
Nämndkontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

2008-10-07

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

13

2008-09-30

SN § 120
Verksamhetsuppföljning per 2008-08-31 med helårsprognos för
socialnämnden
SN08/160-042
Socialnämndens beslut
Verksamhetsuppföljning per 2008-08-31 med helårsprognos överlämnas till
kommunstyrelsen.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-09 rev 2008-09-19
_____
Ärendebeskrivning
Nämndkontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2008-09-09 verksamhetsuppföljning per
augusti 2008 för socialnämnden. Socialnämndens budget (netto) för 2008 är ca
332,7 mkr. Prognostiserat utfall för socialnämnden per augusti är ca 7,5 mkr. Det
positiva utfallet förväntas inom verksamhetsområdena äldreomsorg och insatser till
funktionshindrade. Inom individ- och familjeomsorgen bedöms ett underskott.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 nämndkontoret i uppdrag att till socialnämndens
sammanträde 2008-09-30 revidera tjänsteutlåtandet. Kontoret har reviderat
tjänsteutlåtandet 2008-09-19
_____
Expedieras:
Kommunstyrelsen
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SN § 121
Verksamhetsplan för äldreomsorg, revidering
SN08/161-730
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer föreslagen revidering av verksamhetsplan
för äldreomsorg 2009.
2. Nämndkontoret får i uppdrag att revidera verksamhetsplanen enligt
fastställda revideringar.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-04
_____
Ärendebeskrivning
I september 2004 antog socialnämnden verksamhetsplan för äldreomsorgen
2005-2010. Planen ingår som en del i kommunens integrerade system för
verksamhets- och ekonomistyrning. I samband med det årliga budgetarbetet
revideras verksamhetsplanen.
Nämndkontoret har 2008-09-04 upprättat förslag till revidering av
verksamhetsplanen.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 nämndkontoret i uppdrag att till socialnämndens
sammanträde 2008-09-30 komplettera tjänsteutlåtandet.
_____
Expedieras:
Nämndkontoret
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SN § 122
Verksamhetsplan för insatser till funktionshindrade, revidering
SN08/162-730
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer föreslagen revidering av verksamhetsplan 2009
för insatser till funktionshindrade.
2. Nämndkontoret får i uppdrag att revidera verksamhetsplanen enligt
fastställda revideringar.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-04
_____
Ärendebeskrivning
I september 2004 antog socialnämnden verksamhetsplan för insatser för
funktionshindrade 2005-2010. Planen ingår som en del i kommunens integrerade
system för verksamhets- och ekonomistyrning. I samband med det årliga
budgetarbetet revideras verksamhetsplanen.
Nämndkontoret har 2008-09-04 upprättat förslag till revidering av
verksamhetsplanen. Komplettering delas ut vid sammanträdet.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 nämndkontoret i uppdrag att till socialnämndens
sammanträde 2008-09-30 komplettera tjänsteutlåtandet.
_____
Expedieras:
Nämndkontoret
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SN § 123
Verksamhetsplan för psykiskt funktionshindrade, revidering
SN08/163-730
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer föreslagen revidering av verksamhetsplan
för äldreomsorg 2009.
2. Nämndkontoret får i uppdrag att revidera verksamhetsplanen enligt
fastställda revideringar.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-16
_____
Ärendebeskrivning
I september 2004 antog socialnämnden verksamhetsplan för psykiskt
funktionshindrade åren 2005-2010. Planen ingår som en del i kommunens
integrerade system för verksamhets- och ekonomistyrning. I samband med det
årliga budgetarbetet revideras verksamhetsplanen.
Nämndkontoret har 2008-09-16 upprättat förslag till revidering av
verksamhetsplanen.
_____
Expedieras:
Nämndkontoret
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SN § 124
Samverkan inom ramen för projektet relationsvåldcentrum
SN08/166-759
Socialnämndens beslut
Under förutsättning besparing om 100 tkr uppstår, avstår Ekerö kommun från att
delta i samverkan inom ramen för projektet relationsvåldscentrum.
_____
Deltar ej i beslut
Pia Orre (ö), Sveneric Larsson (s) och Per Becker (mp) deltar ej i beslutet.
_____
Yrkande och proposition
Solveig Brunstedt (c), Christina Blom Andersson (kd) och Olle Setterlund (fp) yrkar:
Under förutsättning att besparing om 100 tkr uppstår, avstår Ekerö kommun från att
delta i samverkan inom ramen för projektet relationsvåldscentrum.
På ställd proposition finner ordförande att socialnämnden bifallit Solveig Brunstedts,
Christina Blom Anderssons och Olle Setterlunds yrkande.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-08
_____
Ärendebeskrivning
Relationsvåldscentrum (RVC), ett projekt för att förbättra omhändertagandet av
personer som polisanmält att de varit utsatta för relationsvåld startade i mars 2007.
RVC är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Ekerö,
polismyndigheten i Stockholms län, åklagarmyndigheten, kriminalvården,
Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektet finansieras
2008 av medel från Länsstyrelsen. Kostnaden för projektets sista år (2009) blir för
Ekerös del 100 tkr. Kostnaden är inlagd i förslag till socialnämndens budget
2009-2011.
______
Exp:
Kommunstyrelsen
Socialkontoret
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SN § 125
Samverkan i gemensamt projekt – Familjevåldsteam Nordväst
SN08/151-759
Socialnämndens beslut
Ekerö kommun deltar ej i det gemensamma samverkansprojektet –
Familjevåldsteam Nordväst.
_____
Deltar ej i beslut
Pia Orre (ö), Sveneric Larsson (s) och Per Becker (mp) deltar ej i beslutet.
_____
Yrkande och proposition
Solveig Brunstedt (c), Christina Blom Andersson (kd) och Olle Setterlund (fp) yrkar
att Ekerö kommun ej deltar i det gemensamma samverkansprojektet –
Familjevåldsteam Nordväst.
På ställd proposition finner ordförande att socialnämnden bifallit Solveig Brunstedts,
Christina Blom Anderssons och Olle Setterlunds yrkande.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-09.
• Förslag till projektplan ”Våld i nära relationer Familjevårdsteam Nordväst,
Sigtuna kommun
• Samverkansavtal, Sigtuna kommun daterat 2008-06-24
• Komplettering i ärendet rörande samverkan i ett gemensamt projekt –
Familjevåldsteam Nordväst
_____
Ärendebeskrivning
Nordvästkommunerna i Stockholm har under de senaste åren utvecklat ett
omfattande samarbete. Socialnämndsordförandena och motsvarande i de
kommuner som ingår i samarbetet har initierat en samordning och utveckling av
ansvaret för stöd och skydd till dem som utsätts för relationsvåld.
En arbetsgrupp har på uppdrag av Nordvästkommunernas socialchefer och
motsvarande utrett förutsättningarna. Arbetsgruppen föreslår att ett gemensamt
familjevåldsteam inrättas i projektform för de åtta Nordvästkommunerna.
Failjevåldsteamets uppgift är att samordna allt operativt arbete med våld i nära
relationer inklusive handlingsplaner och utbildning. Arbetet sker i nära samverkan
med primärvård, frivård och ideella organisationer. Projektet föreslås pågå under
fyra år.
Justerandes signum

Anslagsdatum
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forts sn § 125
Upplands Väsby kommun är projektägare. Projektet lokaliseras i Sollentuna
kommun.
Relationsvåldscentrum och barncentrum är projekt som täcker olika behov vid våld i
nära relationer.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 socialkontoret i uppdrag att till socialnämndens
sammanträde 2008-09-30 redovisa kommunens finansiella åtagande kontra medel
från Länsstyrelsen. Redovisningen skulle även innehålla om kommunen är bunden
till projektet under fyra år eller om annan avtalstid är möjlig. Socialkontoret har
upprättat kompletterande underlag 2008-09-25.
_____
Expedieras:
Kommunstyrelsen
Socialkontoret

Justerandes signum
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SN § 126
Ansökan från Ekerö Data och Hemservice (EDH) avseende avtal om
försäljning av platser och ansökan om kreditgaranti
SN07/77-759
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden delegerar till socialkontoret att med EDH teckna ettårsavtal
motsvarande maximalt fem platser.
2. Socialnämnden beslutar att begära att Ekerö Data och Hemservice (EDH) till
socialnämnden kvartalsvis redovisa insatser och resultat som uppnås avseende
handlingsplan för berörda personer.
3. Socialnämnden överlämnar begäran avseende kreditgaranti om 200 000
kronor till kommunstyrelsen för avgörande.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-05 inkl bilagor
_____
Ärendebeskrivning
Ekerö Data och Hemservice (EDH) är ett socialt arbetskooperativ med verksamhet
för psykiskt och/eller sociala funktionshinder. För närvarande deltar 16 personer från
Ekerö kommun. EDH har i ansökan 2008-03-11 och 2008-08-19 framfört önskemål
om att träffa avtal avseende försäljning av platser samt kreditgaranti om 200 000
kronor.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande 2008-09-05 bl a redovisat att socialkontoret har
behov av att teckna avtal med EDH avseende fem platser.
_____
Expedieras:
Kommunstyrelsen
Socialkontoret
Ekerö Data och Hemservice (EDH)
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SN § 127
Ansökan om stimulansmedel för stöd till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående
SN08/85-771
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner ansökan 2008-06-27 till Länsstyrelsen avseende
medel för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper närstående, år 3.
2. Socialnämnden noterar att Länsstyrelsen redan 2008-09-16 beslutat att bevilja
Ekerö 600 tkr i stimulansbidrag.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänstutlåtande 2008-09-09 inkl ansökan 2008-06-27
• Ansökan 2008-06-27 om stimulansbidrag för stöd till anhöriga som hjälper och
vårdar närstående, år 3
• Rekvisition av bidrag för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar
anhöriga 2007, 2008-06-25
• Delrapport 2008-06-26 - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har för att stödja anhöriga som hjälper närstående ansökt om medel
för 2007-2008. Länsstyrelsen har beviljat bidrag om 935 tkr/år. För år 2009 finns
möjlighet att ansöka om medel för år 3, vilket kan bli det sista året som
stimulansmedel kan erhållas. Ansökan har innan ställningstagande i socialnämnden
inskickats till Länsstyrelsen då sista ansökningsdagen var
31 juli.
Nämndkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-09.
______
Expedieras:
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen f k

Justerandes signum
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SN § 128
Ökad valfrihet inom socialnämndens verksamhetsområde
SN08/135-700
Socialnämndens beslut
1. Nämndkontoret får i uppdrag att genomföra utredning inför beslut om att
införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- och handikappomsorgen.
Uppdraget i sin helhet skall avslutas under 2009 för att möjliggöra införande
av valfrihetssystem 2010. Ett område som skall prioriteras för införande av
valfrihetssystem är hemtjänst med målsättning av införande i juli 2009.
2. Stimulansmedel skall sökas för utredning och förberedelser för
valfrihetssystem inom delar av äldre- och handikappomsorgen.
Nämndkontoret ges i uppdrag att inge ansökan. Beviljas inte
stimulansmedel skall utredningsmedel för uppdraget reserveras.
3. I uppdraget ingår att ge förslag till ökad valfrihet inom de områden inom
socialtjänsten som inte föreslås omfattas av LOV.
4. Verksamhetsplanerna för äldreomsorg, insatser till funktionshindrade och
insatser för psykiskt funktionshindrade kompletteras med målet ”ökad valfrihet”.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-07
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsgrupp ”Brukare och Valfrihet” lämnade sin slutrapport till
socialnämnden 2008-06-16. Nämnden gav socialkontoret i uppdrag att ta fram
förslag till ökad valfrihet. Nämndkontoret fick i uppdrag att i budgetarbetet och
arbetet med verksamhetsplan beakta möjligheterna att införa ökad valfrihet.
Den s k Frittvalsutredningen har lämnat sitt betänkande ”LOV att välja – förslag till
valfrihetssystem inom socialtjänsten” (LOV). En lagändring för ökad valfrihet inom
socialtjänsten avseende insatser till äldre och funktionshindrade föreslås fr o m
1 januari 2009. Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen under
hösten 2008. Regeringen har infört ett särskilt stimulansbidrag som kommunerna
kan ansöka om senast 30 september 2008. Syftet med stimulansbidraget är att
stimulera kommunernas arbete med att förbereda och utveckla ett valfrihetssystem.
Nämndkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-07.
_____
Expedieras:
Kommunstyrelsen f k
Justerandes signum
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SN § 129
Förslag till driftbudget 2009 med inriktning 2010-2011 samt
investeringsbudget 2009-2013
SN08/146-041
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens förslag till driftbudget för 2009 med inriktning
2010-2011 med följande ändringar jmf tjänstemannaförslag överlämnas till
kommunstyrelsen:
- Ej evidensbaserade insats – minskad budget för kontaktpersoner
inom individ- och familjeomsorg reduceras med
150 tkr
- Ökade öppenvårdsinsatser – sänkt utökning av budget för köp av
insatser/missbrukare
500 tkr
- Lägre utökning av budget för boendeinsatser för unga vuxna
500 tkr
- Ej medverkan i projekt i socialkontoret Stödcentrum för unga
brottslingar och projektet Familjevåldsteam
210 tkr
samt under förutsättning att projektet Relationsvåldcentrum
innebär en reell besparing
100 tkr
2. Socialnämndens förslag till investeringsbudget 2009 med inriktning 2010-13
överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden hemställer att Kommunstyrelsen i driftbudget 2009 avsätter
medel, totalt 1 620 tkr, för konsultstöd/projektstöd inkl processkartläggning
samt tillfällig personalutökning avseende planerat utvecklings- och
översynsarbete vid socialkontoret.
_____
Yrkande och proposition
Gun Häll (s) och Per Becker (mp) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av
avsaknad av MBL-protokoll.
Staffan Strömbäck (m) yrkar att ärendet avgörs i dag.
På ställd proposition finner ordförande att socialnämnden beslutat att ärendet
avgörs i dag.
______
Deltar ej i beslut
Sveneric Larsson (s), Per Becker (mp) och Pia Orre (ö) deltar ej i beslut.
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum
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forts sn § 129
Yrkande och proposition
Staffan Strömbäck (m) yrkar för den borgerliga alliansen i socialnämnden att
följande kostnader reduceras budgetförslaget jmf tjänstemannaförslag:
- Ej evidensbaserade insats – minskad budget för kontaktpersoner
inom individ- och familjeomsorg reduceras med
150 tkr
- Ökade öppenvårdsinsatser – sänkt utökning av budget för köp av
insatser/missbrukare
500 tkr
- Lägre utökning av budget för boendeinsatser för unga vuxna
500 tkr
- Ej medverkan i projekt i socialkontoret Stödcentrum för unga
Brottslingar och projektet Familjevåldsteam
210 tkr
samt under förutsättning att projektet Relationsvåldcentrum
innebär en reell besparing
100 tkr
På ställd proposition finner ordförande att socialnämnden beslutat enligt Staffan
Strömbäcks yrkande.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-09
• Uppdrag från socialnämndens arbetsutskott 2008-09-18 rev 2008-10-01
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2008-06-17 regeringsförklaringen från allianspartierna
som inriktningsmål för kommunen. Målen utgör styrsignaler till nämnder,
produktionsledning m fl. Kommungullmäktige beslutade också om direktiv för
budgetarbetet 2009 med inriktning 2010 samt investeringsbudget för perioden
2009-2013. Kommunstyrelsen har 2008-06-03 beslutat om arbetsmodell för arbetet
med förslag till budget.
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2008-08-27 gav nämndansvarig
en lägesrapport om pågående arbete med framtagande av underlag till
socialnämndens budgetförslag.
Vid socialnämndens arbetsutskott sammanträde 2008-08-27 gavs en lägesrapport
om arbetet med förslag till budget.
Nämndkontoret har 2008-09-09 upprättat underlag till socialnämndens förslag till
budget.

Justerandes signum

Anslagsdatum
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forts sn § 129
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 nämndkontoret i uppdrag att redovisa möjlighet att
samordna matproduktionen mellan Färingsöhemmet och Färentuna skola. Vidare
att belysa hur kommunstyrelsens beslut avseende konkurrensutsättning kommer att
hanteras samt konkurrensutsättning bedömning av nedläggning av tilllagningsköket
på Färingsöhemmet. Kontoret har kompletterat underlaget 2008-09-20
rev 2008-10-01.
Förslag till socialnämndens budget 2009-2011 föredrogs vid ett separat
Informationsmöte 2008-09-24.
_____
Expedieras:
Kommunstyrelsen

Justerandes signum
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SN § 130
Yttrande - Förslag till förändrad organisation, socialkontorets
produktionssektion
SN08/157-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tillstyrker förslaget till organisationsförändringen.
_____
Yrkande och proposition
Gun Häll (s) och Per Becker (mp) yrkar att ärendet återremitteras med anledningav
att MBL-protokoll saknas.
Staffan Strömbäck (m) yrkar att ärendet avgörs i dag.
På ställd proposition finner ordförande att socialnämnden beslutat enligt Staffan
Strömbäcks yrkande.
Deltar ej i beslut
Gun Häll (s) och Per Becker (mp) deltar ej i beslut.
_____
Beslutsunderlag
• Kommunledningsstabens och nämndkontorets tjänsteutlåtande 2008-08-19
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 236
• Tjänsteutlåtande 2008-09-03
_____
Ärendebeskrivning
En översyn av socialkontorets produktionssektions organisation har genomförts.
Utgångspunkten i översynen har varit att socialtjänstens organisation så långt som
möjligt bör integreras i kommunens övriga organisationsstruktur där
myndighetsutövning och beställning av insats så långt som möjligt skiljs från
utförande av uppdraget. Organisationsöversynen har utmynnat i ett förslag till
förändring av socialkontorets organisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2008-09-01 föreslaget kommunstyrelsen att
besluta i enlighet med förslaget till organisationsförändring.
Nämndkontoret har 2008-09-03 upprättat tjänsteutlåtande.
_____

Justerandes signum
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SN § 131
Yttrande – Ansökan om enskild verksamhet enligt LSS, Ingridskolan Fritid AB
SN08/131-709
Socialnämndens beslut
Ekerö kommun har inget att erinra om att Ingridskolan Fritid AB statar ett hem för
korttidsvistelse - LSS 9 § 6p.
_____
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens remiss 2008-05-15
• Tjänsteutlåtande 2008-06-26
_____
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i en remiss 2008-05-15 begärt yttrande av socialnämnden
avseende ansökan från Ingridskolan Fritid AB om tillstånd att driva verksamhet
enligt 23 § LSS. Ansökan avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet på
Lertäktsvägen 1, Adelsö. Yttrande skulle ha varit Länsstyrelsen tillhanda 1 juli 2008
men anstånd t o m 31 augusti har beviljats. Arbetsutskottets förslag 2008-08-27 till
socialnämnden har expedierats till Länsstyrelsen.
Socialkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2008-06-26.
_____
Expedieras:
Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala enheten

Justerandes signum
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SN § 132
Rapport till kommunfullmäktige, ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL – 2:a
kvartalet 2008
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
Socialnämndens beslut
1. Socialkontoret får i uppdrag att inför expediering till kommunstyrelsen
komplettera tabellerna med en vänsterkolumn för löpnummer/beslut.
2. Inför kommande redovisningar får socialkontoret i uppdrag att utforma tabellerna
enligt förslagen i rapporten ”Rådgivningsrapport - Externrevision av vissa
verksamheter inom socialkontoret”, daterad 2008-09-03.
_____
Beslutsunderlag
• Protokoll: Socialnämndens individutskott § 143/2008 inkl statistikrapport
• Tjänsteutlåtande 2008-08-18
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte kunnat
verkställas inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall
ske en gång per kvartal. Av rapporten skall det framgå vilka typer av bistånd
besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Statistikrapporten skall också lämnas till kommunens revisorer.
Socialnämndens individutskott har 2008-08-12 § 143 överlämnat rapport för 2:a
kvartalet 2008.
Socialkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-18.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 socialkontoret i uppdrag att förtydliga
tjänsteutlåtandet inför socialnämndens sammanträde.
_____
Expedieras:
Socialkontoret
Kommunstyrelsen

Justerandes signum
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SN § 133
Rapport till kommunens revisorer, ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL –
2:a kvartalet 2008
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
Socialnämndens beslut
1. Socialkontoret får i uppdrag att inför expediering till kommunstyrelsen
komplettera tabellerna med en vänsterkolumn för löpnummer/beslut.
2. Inför kommande redovisningar får socialkontoret i uppdrag att utforma tabellerna
enligt förslagen i rapporten ”Rådgivningsrapport - Externrevision av vissa
verksamheter inom socialkontoret”, daterad 2008-09-03.
_____
Beslutsunderlag
• Protokoll: Socialnämndens individutskott § 143/2008 inkl statistikrapport
• Tjänsteutlåtande 2008-08-18
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte kunnat
verkställas inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall
ske en gång per kvartal. Av rapporten skall det framgå vilka typer av bistånd
besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Statistikrapporten skall också lämnas till kommunfullmäktige.
Socialnämndens individutskott har 2008-08-12 § 143 överlämnat rapport för 2:a
kvartalet 2008.
Socialkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-18.
Arbetsutskottet gav 2008-09-18 socialkontoret i uppdrag att förtydliga
tjänsteutlåtandet inför socialnämndens sammanträde.
_____
Expedieras:
Socialkontoret
Kommunstyrelsen

Justerandes signum
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SN § 134
Avsägelse
SN08/5-101
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Tomas Graveleys avsägelse.
_____
Ärendebeskrivning
Tomas Graveley (-) har 2008-09-17 avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämndens individutskott.
_____
Expedieras:
Socialnämndens individutskott
Förtroendemannaregistret
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SN § 135
Val av ersättare till socialnämndens individutskott
SN08/6-101
Socialnämndens beslut
fp Olle setterlund, Hampvägen 4, 178 35 Ekerö Kommun
_____
Expedieras:
Socialnämndens individutskott
Förtroendemannaregistret
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SN § 136
Anmälan delegation
Socialnämndens beslut
Anmälan av delegationsbeslut noteras.
_____
Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäles och cirkulerar vid dagens sammanträde:
Kommunjuristen
• § 1/2008: Delegationsbeslut 2008-06-18 avseende yttrande i mål nr 10557-08,
rotel 661 angående särskild avgift enligt 16 kap. 6a-g §§ socialtjänstlagen.
•

§ 2/2008: Delegationsbeslut 2008-06-18 avseende yttrande i mål nr 106151-08,
rotel 441 angående särskild avgift enligt 16 kap. 6a-g §§ socialtjänstlagen.

•

§ 3/2008: Delegationsbeslut 2008-06-18 avseende yttrande i mål nr 10558-08,
rotel 441 angående särskild avgift enligt 16 kap. 6a-g §§ socialtjänstlagen.

Socialnämndens individutskott
Protokoll 2008-07-15 § 134:
• Delegationsbeslut från 65 år – Äldreomsorgen
• Delegationsbeslut – Faderskapsutredningar
• Delegationsbeslut - Utredningar och behandling
• Delegationsbeslut - Ekonomi
Protokoll 2008-08-12 § 144:
• Delegationsbeslut - Faderskapsutredningar
• Delegationsbeslut – Utredning och behandling
• Delegationsbeslut - Ekonomi
• Delegationsbeslut från 65 år – Äldreomsorgen
_____
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SN § 137
Domar från Länsrätten
SN08/21-735
SN08/28-735
Socialnämndens beslut
Domar avseende mål nr 380-08 och 1195-08 överklagas till kammarrätten.
_____
Ärendebeskrivning
Länsrätten har den 10 september meddelat domar i mål nr 380-08 och 1195-08
angående särskild avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Kommunjuristen har 2008-09-25 upprättat tjänsteutlåtande.
_____
Expedieras:
Kommunjuristen

Justerandes signum
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SN § 138
Lägesrapport – Pågåendeförhandling med Stockholms Läns landsting
avseende avtalet kring Ekerö rehab
SN08/165-050
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-09
_____
Ärendebeskrivning
Avtalet mellan Stockholms läns landsting och Ekerö kommun avseende Ekerö
rehab omförhandlades hösten 2007 då avtalet skulle upphöra vid årsskiftet
2007/2009. Landstinget befann sig då i en situation där det var osäkert hur
upphandling av verksamheten skulle ske. Förhandlingen utmynnade i att avtalet
förlängdes t o m 2008.
Landstinget har under våren 2008 genomfört en översyn av öppenvårdsrehabiliteringen som skulle leda till beslut om vägval för uppdraget – upphandling
eller vårdval. Frågan/beslutet har av olika skäl fördröjts och det är i dagsläget oklart
hur landstinget kommer att vilja styra rehabiliteringsuppdraget. Till följd av
fördröjningen har landstingets representant meddelat att man från landstinget sida
vill förlänga avtalet med Ekerö kommun ett år, d v s t o m 2009-12-31.
Nämndkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-09.
_____
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SN § 139
Lägesrapport – Pågåendeförhandling med Stockholms Läns landsting
avseende avtalet beroendemottagningen Fyren
SN08/81-050
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2008-09-09
_____
Ärendebeskrivning
Avtalet mellan Stockholms läns landsting och Ekerö kommun avseende
beroendemottagningen Fyren omförhandlades hösten 2007 då avtalet skulle
upphöra vid årsskiftet 2007/2009. Landstinget befann sig då i en situation där det
var osäkert hur upphandling av verksamheten skulle ske. Förhandlingen utmynnade
i att avtalet förlängdes t o m 2008.
Förhandling med landstinget inleddes under våren 2008. Landstingets
representanter har vid ett flertal tillfällen understrukit att man från landstingets sida
vill ha en beroendemottagning i Ekerö. Olika alternativ har diskuterats i
förhandlingarna och landstinget har gett nämndkontoret kravspecifikation inkl
ersättningssystem och avvaktar kommunens svar under hösten om kommunen vill
fortsätta att driva Fyren. Kommunen behöver mer fakta för att kunna värdera
möjligheter och nackdelar att vara producent till landstinget. Landstinget är öppen
för att förlänga avtalet några månader in på 2009.
_____
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SN § 140
Information – Månadsrapport avseende beviljade platser i särskilt
boende
SN08/77-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
_____
Beslutsunderlag
• Statistik januari – 27 augusti 2008.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik per 2008-08-27 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
_____
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SN § 141
För kännedom
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____
Ärendebeskrivning
Pärm med inkomna handlingar för kännedom cirkulerar under sammanträdet:
•

Kommunstyrelsen protokoll 2008-05-13 § 74: Tolkning av bestämmelser –
Ersättning till förtroendevalda.

•

SN08/105-709
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-27 § 72: Överenskommelse avseende
medicinsk fotvård, logoped och läkemedelsdelning (Apodos) i särskilt boende.

•

SN08/48-730
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-27 § 74: Rapportering av ej verkställd
beslut.

•

SN08/75-730
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-27 § 73: Information – rutiner för
socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut till länsstyrelsen,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

•

06/SN62-709
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-27 § 76: Riktlinjer för ärendehantering
avseende hemlösa i Stockholms län.

•

SN08/94-799
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-27 § 75: Flyktingmottagning –
Organisation.

•

SN08/68-700
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-27 § 98: Konkurrensutsättning –
Matproduktion.

•

SN08/127-739
Regeringsbeslut 2008-05-15: Uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för att
förstärka sociala insatser i samband med ny vårdform.

•

SN08/41-751
Länsstyrelsens beslut 2008-06-12: Utvecklingsmedel för tidiga insatser.
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forts sn § 141
•

•
•

SN08/49-735
Länsstyrelsens beslut 2008-07-01: Länsstyrelsen avslutar klagomål mot Ekerö
kommun.
SN08/148-734
Länsstyrelsens beslut 2008-07-02: Tillsyn av Kullens äldreboende.
SN08/96-751
Länsstyrelsens beslut 2008-07-02: Uppföljning av tillsyn av Sörgårdens elevhem
samt Färinge gård.

•

SN08/154-759
Länsstyrelsens beslut 2008-08-13:Tillsyn av Igelvikens familjebehandlingshem.

•

SN08/11-759
Länsstyrelsens beslut 2008-09-08: Tillstånd att bedriva enskild verksamhet.

•

•
•

•

SN08/91-760
Länsstyrelsens följebrev 2008-06-17: Rapportering enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Rapportering gäller Äldreomsorg (ÅO), Omsorg till personer med
funktionsnedsättning (OF) och individ- och familjeomsorg (IFO).
SN08/36-739
Länsstyrelsens följebrev 2008-06-19: resultat av tillsyn av
jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen.
Länsstyrelsens information 2008-07-16: Rapport om handläggning av ej
verkställda beslut inom äldreomsorgen.
SN08/158-759
Länsstyrelsens rapport 2008-09-01: Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.
Kartläggning av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor, kvinnor och barn
som bevittnar våld i länets kommuner och stadsdelar våren 2008.

•

SN 08/21-735
Länsrättens dom 2008-09-10 mål nr 380-08 avseende Ekerö kommun – Särskild
avgift enligt socialtjänstlägen (2001:453) SoL.

•

SN08/28-735
Länsrättens dom 2008-09-10 mål nr 1195-08 avseende Ekerö kommun –
Särskild avgift enligt socialtjänstlägen (2001:453) SoL.
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forts sn § 141
•

Kammarrättens dom 2008-09-15 mål nr 2374-08 avseende Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd – Särskild avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Inbjudningar
•

Kurs i offentlighet och sekretess den 15 oktober.

•

Seminarium om framtidens äldrevård och äldreomsorg den 10 november.

• Nationell skadekonferens den 12-13 november.
_____
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SN § 142
Övriga frågor
• Ordförande informerar om att den tänkta lokaliseringen av Stenhamra särskilda
boende inte är lämplig med tanke på närheten till befintligt snickeri.
Kommunstyrelsen har därför fattat beslut att förorda en lokalisering på
nuvarande ”fritidsgårdstomten” med utvecklingsmöjlighet norrut. Fördelen med
en lokalisering på denna tomt är bl a att detaljplan för tomten finns. För flyttning
av nuvarande verksamhet för barn och ungdomar i fritidsgården avsätter
kommunstyrelsen 200 tkr år 2009 för utredning av framtida lokalisering och
verksamhetsinriktning och behandlas i samband med förslag till budget. Lokaler
för nuvarande verksamheter ska finnas innan nuvarande lokaler avvecklas.
Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunledningsstaben i uppdrag att
gå ut med en intresseförfrågan i enlighet med beslut i socialnämnden.
•

Ordförande informerar om att socialnämnden kommer att sammanträda på
Silviahemmet nästa sammanträde, den 12 november.

• Tack för uppvaktning på födelsedagen.
_____
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Ekerö den 3 oktober 2008
Reservation i Socialnämnden i Ekerö kommun
vid sammanträdet den 30 september 2008
Från Pia Orre (ö)
Ärende 3.

Förslag till åtgärder för fortsatt utvecklingsoch översynsarbete vid socialkontoret samt
ekonomiska konsekvenser
Jag reserverar mig mot Socialnämndens beslut.
Jag anser att ett fortsatt utvecklingsarbete måste ske på socialkontoret för att åtgärda de brister
som framkommit under 2008 och som redovisas i rådgivningsrapporten ”Externrevision av vissa
verksamheter inom socialkontoret”. För att finansiera detta föreslår jag att 150 000 kr anslås till
kompetensutveckling och att 100 000 kr anslås för att ytterligare utveckla befintliga
verksamhetssystem.
I Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2008-05-14 framkommer att arbetsbelastningen på
socialsekreterarna är för hög. Jag anser därför att 460 000 kr anslås för att inrätta ytterligare en
tjänst som socialsekreterare inom IFO
Jag reserverar mig emot att socialnämnden begär att kommunstyrelsen avsätter 1 620 000 kr för
konsultstöd (700 000 kr) och tillfällig personalutökning/vikarier (920 000 kr) i driftbudgeten för
2009.
Jag anser att arbete istället ska ledas av kommunens nye socialchef inom den ordinarie
verksamhetens ramar. Socialchefstjänsten är tyvärr fortfarande inte besatt trots att den varit vakant
i nästan ett år. Detta anser jag vara helt oacceptabelt. För att utvecklingsarbetet ska fungera fullt ut
måste därför kommunledningen skyndsamt besätta socialchefstjänsten och ge den nye
socialchefen i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete inom socialkontoret.
Jag reserverar mig dessutom mot att en ny externrevision till en kostnad av 150 000 kr ska
genomföras efter att utvecklingsarbetet avslutats.
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Jag föreslog vid socialnämndens möte 2008-03-12 att en externutredning skulle tillsättas eftersom
beslutsgången kring ”gynnande beslut inom äldreomsorgen” var mycket otillfredsställande.
Alliansen formulerade sedan om mitt förslag och nämnden tog ett beslut om att tillsätta en
externrevision. Vid detta tillfälle var det absolut nödvändigt att nämnden beslutade om en extern
utredare för att granska arbetet. Att upprepa denna revision känns som en överloppsgärning och
oaktsam hantering av skattemedel. Om en revision skall utföras i detta läge anser jag att
kommunens revisorer ska utföra denna inom ramen för det ordinarie revisionsarbetet.
Öpartiet anser att nämnden skulle tagit följande beslut:
•

Socialnämnden fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet inom socialkontoret. Arbetet ska
ledas av den nye socialchefen.

•

Socialnämnden avsätter 710 000 kr i driftbudget för 2009 för personalökning motsvarande en
tjänst (460 000 kr), medel för kompetensutveckling (150 000 kr) samt utvecklingsmedel för
befintliga verksamhetssystem (100 000 kr)

Pia Orre (ö)
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