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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 78

Upphandlingsmodell vad avser det särskilda boendet i Stenhamra
SN 11/102-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att uppförande av fastighet samt verksamhetsdrift för
det särskilda boendet i Stenhamra ska upphandlas genom två separata
upphandlingar som sker parallellt.
_____
Yrkande och proposition
PA Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) yrkar om tilläggssats i förslaget till
beslut: ”Förberedelser ska vidtas för att möjliggöra anbud som avser
verksamhetsdrift i egen kommunal regi”.
Staffan Strömbäck (M) yrkar avslag med hänvisning till att Socialnämnden inte
har befogenhet att avgöra frågan om former för verksamhetsdrift.
På ställd proposition finner ordförande att Socialnämnden avslagit
PA Hammarströms och Desirée Björks yrkande.
_____
Ärendebeskrivning
Ett nytt särskilt boende ska uppföras i Stenhamra med lokalisering till den
s k Söderströmska tomten. Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 att
upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska
genomföras för både fastighetens uppförande och verksamhetsdriften.
Kommunfullmäktige gav Socialnämnden i uppdrag att ansvara för upphandlingen.
Socialnämnden behandlade vid sammanträdet 2012-05-02 beslutsprocessen vad
avser upphandlingen av det särskilda boendet samt i övrigt vad gäller uppförande
av seniorbostäder i Stenhamra. Som en del av beslutsprocessen ingår att i tidigt
skede, och som direktiv för det fortsatta arbetet, besluta i fråga om upphandlingsmodell. Ärendet har beretts av upphandlingsfunktionen samt nämndkontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-15
PM 2012-05-15, Upphandlingsmodell vad avser det särskilda boendet i Stenhamra.
_____
Reservation
PA Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för egna
förslag.
Expedieras
Upphandlingsfunktionen
Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 79

Upphandling av insatser för vuxna med missbruk
SN 12/90-759
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOU vad
avser ramavtal gällande insatser riktade till vuxna med missbruk.
_____
Yrkande och proposition
PA Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) yrkar att krav avseende
arbetsgivaransvar ”gällande svensk rätt och tillämplig EU-rätt samt svenska
kollektivavtal eller motsvarande villkor iakttas” ska kvarstå.
Staffan Strömbäck (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
På ställd proposition finner ordförande att Socialnämnden avslagit PA
Hammarströms och Desirée Björks yrkande.
_____
Ärendebeskrivning
Sedan 2006 har Ekerö socialnämnd ramavtal med ett antal olika vårdgivare för
insatser riktade till vuxna missbrukare. Nu gällande ramavtal, som förlängts t o m
2012-12-31, upphandlades i samverkan med Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands Väsby. Upphandlingen samordnades av Järfälla kommun.
Omfattningen av antalet vårdgivare syftar till att kommunerna ska kunna erbjuda
ett individanpassat stöd med varierande inriktning i såväl öppna som slutna
former.
Socialnämnden beslutade 2012-05-02 att avbryta Ekerös medverkan i gemensam
ramavtalsupphandling tillsammans med kommuner i norra Stockholms län och
istället genomföra en egen ramavtalsupphandling avseende missbruksvård.
Socialkontoret fick i uppdrag att i samarbete med upphandlingsfunktionen snarast
återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-06-01
Tjänsteutlåtande 2012-06-11
_____
Reservation
PA Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för egna
förslag.
______
Expedieras
Upphandlingsfunktionen
Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 80

Resultatindikation för Socialnämnden per maj 2012
SN 12/5-042
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden följer löpande verksamhetsutveckling och ekonomisk utveckling
inom sitt område. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är främst
volymavvikelser och andra kritiska faktorer.
Per 31 mars, 31 augusti och 30 september lämnas verksamhetsredovisningar med
ekonomiskt utfall och helårsprognos till Kommunfullmäktige.
En ekonomisk avstämning med resultatindikation per april 2012 pågår.
Tjänsteutlåtandet kommer att distribueras under veckan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-06-01
Tjänsteutlåtande 2012-06-11
_____
Expediering
Socialkontoret
Nämndkontoret
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SN § 81

Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid
socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar
SN 12/96-750
Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Ekerö fastställer Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten - ensamkommande barn och ungdomar.
____
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har genom ett länsövergripande
arbete som pågått sedan hösten 2010 tagit fram länsgemensamma riktlinjer
för handläggning av ärenden inom socialtjänsten som rör ensamkommande
flyktingbarn. I princip samtliga av Stockholms läns kommuner har varit
involverade i framtagandet av riktlinjerna.
KSL rekommenderar kommunerna att anta de länsgemensamma riktlinjerna
för handläggning av ärenden om ensamkommande barn och ungdomar.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra socialtjänstens ansvar i förhållande
till andra aktörer samt att utgöra en samlad vägledning för handläggning av
ärendena.
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2012-05-15
• Rekommendation 2012-03-29 Länsgemensamma riktlinjer för
handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och
ungdomar
_____
Expedieras
KSL
Socialkontoret

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
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SN § 82

Förslag till BUS-överenskommelse - Samverkan kring barn i behov
av särskilt stöd
SN 11/138-751
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen teckna BUS-överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
_____
Ärendebeskrivning
BUS-överenskommelsen är en överenskommelse om samverkan kring barn i
behov av särskilt stöd mellan länets kommuner och Stockholms läns landsting.
Överenskommelsen har tagits fram av en presidiegrupp bestående av
representanter från Kommunförbundet och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Syfte och mål med överenskommelsen är att chefer och ledning inom kommuner
och landsting ska ha gemensamma utgångspunkter för samverkan. Den tydliggör
chefernas ansvar för en fungerande samverkan samt strukturer för samverkan på
lokal och regional nivå mellan såväl politiker som tjänstemän. Överenskommelsen
trycker också på vikten av uppföljning av samverkan på lokal och regional nivå.
BUS-överenskommelsen uttrycker och klargör att huvudmännen och deras
verksamheter har skyldighet att tillgodose att barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd får de insatser de behöver och har rätt till.
Vid Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-30 noterades information om
projekten SkolFam som syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma
möjligheter att lyckas i skolan som andra barn. Projekten bedrivs i samverkan
mellan främst socialtjänst och skola i flertalet kommuner i landet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2012-05-16
• Rekommendation 2012-03-29 – BUS-överenskommelse mellan kommuner
och landsting i Stockholms län om samverkan kring barn i behov av särskilt
stöd
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-29 § 80
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden f k
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 83

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning
SN 12/95-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa Överenskommelse om
samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) har
tagit fram en gemensam överenskommelse om samverkan kring vuxna med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde i mars att rekommendera kommunerna i länet att teckna överenskommelsen
med Stockholms läns landsting. Enligt förslaget ska överenskommelsen fastställas
av Kommunfullmäktige då den kan beröra flera nämnder inom kommunerna.
Förslaget till överenskommelsen är ett led i arbetet för kommunerna och
landstinget i Stockholms län att uppfylla de i Socialtjänstlagen (SoL) och Hälsooch sjukvårdslagen (HSL), likalydande paragraferna om krav på överenskommelse
om samarbete för ovanstående målgrupp.
Den gemensamma överenskommelsen syftar till att tydliggöra de båda huvudmännens lagstadgade skyldighet att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar samma villkor och förutsättningar i samhället som andra. Vidare ska
överenskommelsen tydliggöra huvudmännens ansvar att efter vad som framgår i
de båda lagrummen, samordna vård och insatser på bästa sätt för den som har
behov av detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-06
Rekommendation 2012-03-29 – Överenskommelse om samverkan kring vuxna
med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 84

Projektansökan för utveckling av kommunala flyktingmottagandet
i Norrortskommunerna
SN 12/98-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tillsammans med övriga kommuner i norra
Stockholms län inge ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende
projektmedel för utveckling av flyktingmottagandet.
_____

Ärendebeskrivning
Norrortskommunerna inledde under hösten 2011 en behovskartläggning i
respektive kommun med hjälp av projektmedel från Länsstyrelsen enligt § 37,
förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan.
Järfälla kommun har varit projektägare. Kartläggningen pågår under januari – juli
2012 och har fram till nu resulterat i flera olika behovsbilder, möjliga strategier
och utvecklingsområden som är gemensamma för de olika kommunerna. Liknande
projekt har pågått i bl a Södertörnsområdet som mynnat ut i en gemensam
funktion för flyktingfrågor som bevakar de olika områdena som rör kommunernas
flyktingmottagande.
Ekerö kommun/socialkontorets flyktingsamordnare deltar i ett nätverk med
flyktingsamordnare och enhetschefer som representerar 15 norrortskommuner i
Stockholms län. Nätverket tillkom i samband med att den nya etableringsreformen
för nyanlända till Sverige trädde i kraft 1 december 2010. Nätverket har enats om
att det finns skäl att till Länsstyrelsen ansöka om fortsatta projektmedel för de
områden som har framkommit i behovsinventeringen. Lidingö stad är projektägare och en ansökan med tillhörande budgetplan skickades till Länsstyrelsen i
slutet av april. Under förutsättning att medel beviljas av Länsstyrelsen, avser
projektet att starta oktober 2012 och pågå fram till mars 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-06
Ansökan 2012 om ersättning enligt § 37 förordningen (2010:1122) beredskap och
kapacitet samt regional samverkan
_____
Expedieras
Socialkontoret

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 85

Uppföljning av införande av valfrihetssystem enligt Lagen om
valfrihetssysyem (LOV) i Ekerö kommun
SN 11/133-730
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att beakta angivna förslag till
utvecklingsområden i verksamhetsplan för 2013-15.
_____
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2009 infördes Lagen Om Valfrihetssystem, LOV. Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-15 att införa valfrihetssystem enligt LOV för sex
tjänster inom Socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden fick i uppdrag
att ansvara för utformningen av valfrihetssystemet.
Vidare beslutade Kommunfullmäktige att ”inom en period om 24 månader efter
införandet av valfrihetssystemet återkomma till Kommunfullmäktige med en
redovisning av införandets organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt i
övrigt med en beskrivning av hur frågorna om former för uppföljning och
kvalitetsbevakning, villkoren för entreprenörers serviceåtaganden, konkurrensförhållanden och regler för hantering av s k tilläggstjänster har lösts”.
Nämndkontoret har i samverkan med socialkontoret och ekonomi- och IT-enheten
genomfört uppföljning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-10
PM 2012-05-10
Godkännandeprocessen leverantörer i LOV 2011-04-05
Förfrågningsunderlag för hemtjänst 2010-04-07
Ersättning Ekerö kommun – hemtjänst 2012
Bilaga, Hemtjänst - Valfrihet
_________
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 86

Marknadsundersökning avseende intresset för etablering inom
valfrihetssystemet för ledsagarservice och avlösarservice
SN 12/111-731
Socialnämndens beslut
Nämndkontoret får i uppdrag att inom ramen för uppdraget i verksamhetsplanen
genomföra informationsaktiviteter för att öka intresset från utförare för de tjänster
som omfattas av valfrihetssystem enligt LOV, i första hand prioritera ledsagarservice och avlösarservice.
_____
Ärendebeskrivning
Valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes för ledsagarservice och avlösarservice från och med 1 juni 2011.
Möjligheten att välja utförare för de personer som beviljats insatserna ledsagning
eller avlösning har dock uteblivit eftersom det endast finns en utförare i systemet,
d v s intern produktion. Inga privata leverantörer har ansökt om att bli godkända
utförare i valfrihetssystemet för dessa insatser.
I Socialnämndens verksamhetsplan finns uppdraget att genomföra informationsaktiviteter för att öka intresset från utförare för tjänsterna som omfattas av
valfrihetssystem enligt LOV. Som ett led i detta arbete har nämndkontoret hört av
sig till ett antal utförare av ledsagarservice och avlösarservice som är verksamma i
andra delar av Stockholms län för att ta reda på om de övervägt att etablera sig på
Ekerö. Kontoret har även frågat befintliga hemtjänstutförare i kommunen om de
har haft funderingar på att utöka sin verksamhet och ansöka.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-14
PM daterat 2012-05-03
____
Expedieras
Nämndkontoret

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 87

Information om förslag till planeringsförutsättningar och förslag
till direktiv för budget 2013 med inriktning 2014-16
SN 12/10-041
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Ärendebeskrivning
Förslag till planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2013 med
inriktning för åren 2014-15 föreligger. Ärendet behandlas av Kommunfullmäktige den 19 juni.
Förslag till driftbudget för 2013-15 samt investeringsbudget för 2013-17 ska
utarbetas för Socialnämnden utifrån planeringsförutsättningarna.
Socialnämnden behandlar budgetförslag vid första sammanträdet i höst.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-15, nämndkontoret
Tjänsteutlåtande 2012-05-16, kommunledningen
_____

Justerandes signum
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SN § 88

Inriktning Socialnämndens verksamhetsplan 2013
SN 12/110-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer förslag till inriktning av verksamhetsplan inför 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämndens verksamhetsplan sträcker sig från 2012 – 2015. Planen revideras
en gång om året utifrån aktuella förutsättningar och prioriterade arbetsområden.
Verksamhetsplanen är en del av nämndens styrsystem och kontoret sammanställer årligen förändrade förutsättningar som kan påverka vilka områden
nämnden väljer att prioritera för år 2013.
Syftet med sammanställningen är att ge Socialnämnden ett underlag för planering
och dialog om vilka inriktningar som verksamhetsplanen ska innehålla och om
vilka uppdrag som kontoren ska prioritera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-09
PM – Inriktning i Socialnämndens verksamhetsplan 2013 daterad 2012-05-08
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 89

Analys av orsaker till kostnadsavvikelser från standardkostnad för
äldreomsorg
SN 12/115-700
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger socialkontoret i samverkan med nämndkontoret i
uppdrag att analysera rapportens slutsatser vad avser servicenivå,
eventuella strukturella förutsättningar som kostnadsutjämningssystemet
inte fångar upp samt i övrigt säkerställa bakomliggande inrapporterade
statistikuppgifter.
2. Socialnämnden överlämnar analysen till Kommunstyrelsen för kännedom.
____
Ärendebeskrivning
Kostnaderna för kärnverksamheter (skola, förskola, individ- och familjeomsorg och
äldreomsorg) i Ekerö ligger sammantaget något under förväntad kostnad enligt
kostnadsutjämningen i den kommunalekonomiska utjämningen. Mellan de olika
verksamhetsområdena skiljer sig dock kostnaderna åt där kostnaden för äldreomsorg
sedan 2006 legat över den s k standardkostnaden. Avvikelsen för äldreomsorg har
successivt ökat till 18 procent 2010. Mot bakgrund av detta har Socialnämnden givit
kontoret i uppdrag att analysera orsaker till avvikelsen för äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-14
PM 2012-05-14
Agenda PwC
_____
Expedieras
Socialkontoret
Nämndkontoret
Kommunstyrelsen f k

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 90

Arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare
SN 12/25-751
Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden beslutar att särskilt förordnade vårdnadshavare har rätt
till arvode om 150 kr/arbetstimme, högst 10 timmar/månad (i särskilda
fall kan sektionschef bevilja ersättning för ytterligare högst 10 timmar)
samt till kostnadsersättning om 100 kr/månad.
2.

Arvodet förs in i delegationsordningen:

Ärende
Beslut om arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare.
Delegat
- upp till 10 arbetstimmar per månad
- utöver 10 arbetstimmar per månad
(dock ytterligare högst 10 timmar)
_____

Handläggare
Sektionschef

Ärendebeskrivning
När ensamkommande asylsökande barn och ungdomar får uppehållstillstånd i
Sverige ska en särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Enligt 6 kap 8 a och 9 §§
Föräldrabalken ska särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas om ett barns
föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Det
innebär att även andra barn än ensamkommande kan få en särskilt förordnad
vårdnadshavare utsedd.
Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är ett ideellt uppdrag.
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad
vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del av uppdraget som avser
vårdnaden. Därför behövs att nämnden fattar ett särskilt beslut om arvode för
denna del.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-15
PM 2012-05-15
_____
Expedieras
Socialkontoret
Nämndkontoret
Delegationsordningen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 91

Revidering av riktlinjer för boendestöd
SN 11/141-709
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer revidering av riktlinjer för boendestöd avseende
uppföljning av beviljade beslut om boendestöd.
_____
Ärendebeskrivning
Vid sitt sammanträde den 7 december 2011 fattade Socialnämnden
inriktningsbeslut om innehållet i förfrågningsunderlag för insatsen boendestöd
som ska upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Som ett led i
utvecklingen av systemet tog nämnden även beslut om nya riktlinjer för insatsen
boendestöd.
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd i myndighetsutövningen och anger bl a vilka
målgrupper som är aktuella för insatsen samt vilka kriterier som är styrande för
att bevilja insatsen. Socialkontoret har identifierat att en skrivning under rubriken
”Handläggning” bör omformuleras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-04-24
Riktlinjer för insatsen boendestöd 2011-11-08 rev 2012-04-24
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 92

Sociala samfonden – utredning och översyn
SN 12/72-046
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden överlämnar frågan om eventuell permutation för vidare
beslut i Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden överlämnar information vad gäller kostnader för
auktoriserad revisor för vidare ställningstagande i Kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Sociala samfonden är en av två stiftelser ur vilka Socialnämnden varje år
fördelar pengar. Personer skrivna i Ekerö kommun kan varje år ansöka om medel
ur fonderna. Enligt Stiftelsen Sociala Samfondens stadgar ska pengarna användas
till behövande grupper inom kommunen, t ex främjande av barn- och ungdomsaktiviteter eller som bidrag till äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Under år 2010 utdelades 3000 kr ur fonden men för år 2011 fanns dock endast 15
kr tillgängliga att fördela ur fonden. Dessa 15 kronor var kvarvarnade medel från
år 2010. Socialnämnden gav därför kontoret i uppdrag att återkomma med en
redovisning av hur stiftelsens kostnader och stadgar påverkar den årliga
avkastningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-14
PM 2012-04-13 inklusive bilaga 2 till Kammarkollegiets beslut 1985-11-15 i ärende
med diarienummer 24-82-84
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 93

Sociala samfonden – ansökningar 2012
SN 12/70-046
Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden beslutar att inte fördela avkastningen från Sociala
samfonden.
2.

Samtliga ansökningar avslås med hänvisning till den ringa fördelningen
av medel per sökande.
_____

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar årligen om utdelning av fondmedel ur två fonder; Ulrika
Jansdotters fond och Sociala samfonden. Enligt Sociala samfondens stadgar ska
pengarna användas till behövande grupper inom kommunen som t ex främjande
av barn- och ungdomsaktiviteter. Vidare till äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Medel ur fonden ska delas ut en gång per år efter ansökan från enskilda personer.
Sociala samfondens intäkter består dels av ränteintäkter, dels av utdelning från en
fond som heter Carlsson-fonden. Enligt stadgarna ska minst 10 procent av fondens
avkastning varje år läggas till kapitalet. Förra året fanns endast 15 kr i avkastning
för utdelning. Socialnämnden beslutade att inte fördela avkastningen. Socialnämnden gav då nämndkontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning av
hur fondens kostnader och stadgar påverkar den årliga avkastningen. Uppdraget
redovisas i ett separat ärende.
I år finns endast 398 kr att fördela ur fonden, vilket endast skulle ge 22,11
kr/sökande. Frågan om permutation och kostnader för auktoriserad revisor
kommer efter Socialnämndens beslut att överlämnas till Kommunstyrelsen för
ställningstagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-09
Bilaga 2 till Kammarkollegiets beslut 1985-11-15
______
Expedieras
Sökandena

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 94

Fördelning av fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond
SN 12/68-046
Socialnämndens beslut
1.

EN 3 500 kr för sommaraktiviteter, glasögon, terapi

2.

TF 3 500 kr för kläder och dator

3.

SP 3 500 kr för glasögon, tandläkare, kläder och skor

4.

AE 3 500 kr för resa, glasögon och naprapatkostnader

5.

RA 3 500 kr för dammsugare, husgeråd och resa

6.

EA 3 500 kr för resa, skor och dator

7.

CK 3 500 kr för resa

8.

EF 3 500 kr för träningskort, cyklar, dator och sommaraktiviteter

9.

YW 3 500 kr för cyklar, sommaraktiviteter och resa

10.

JST 3 500 kr för resa och familjeangelägenhet

11.

ML 3 500 kr för dator

12.

MZ 3 500 kr sommaraktiviteter, medicin och kläder

13.

SB 3 500 kr för resa och energimassage

14.

KS 3 500 kr för sommaraktiviteter, medicin, glasögon och kläder

15.

MA 3 500 kr för resa och kläder

16.

JT 3 500 kr för resa och dator

17.

GO 3 500 kr för tempurmadrass

18.

PFL 3 500 kr för skor, kläder och instrument

19.

SL 3 500 kr för rekreation, alternativ behandling

20. UA 3 500 kr för skor och husgeråd

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
/f orts SN § 94
21.

För den händelse att någon mottagare av fondmedel uppbär
försörjningsstöd skall försörjningsstödet ej minskas med motsvarande
belopp.
_____

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar årligen om fördelning av medel ur Ulrika Jansdotters
fond. I år finns 70 tkr att fördela ur fonden. Enligt beslut från Kammarkollegiet
1985 får medel ur Ulrika Jansdotters fond användas på samma sätt som anges för
Sociala samfonden;
”Stöd åt behövande inom kommunen exempelvis genom främjande av barn och
ungdomsvård och bistånd till åldringar och handikappade.”
”Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses
genom det allmännas försorg.”
Vidare ska personer hemmahörande i Färentuna församling äga företräde vid
fördelning av fondmedlen.
Antalet ansökningar har ökat från nio förra året till tjugoen i år. En ansökan
inkom för sent. Flertalet sökande har ansökt om medel både för resor,
sommaraktiviteter och medel för t ex husgeråd, kläder och glasögon.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-08
PM 2012-05-08
_____
Expediering
Sökandena

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 95

Fördelning av verksamhetsstöd 2012
SN 12/106-048
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja:
1.

Handikappseglarklubben Vindens Vänner 5 500 kr i särskilt
verksamhetsstöd
2. RSMH Mälaröarna 30 000 kr i särskilt verksamhetsstöd
3. Parkinson Ekerö 8 385 kr i särskilt verksamhetsstöd
4. Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening (SLDP) 1 000 kr i
särskilt verksamhetsstöd
5. Synskadades Riksförbund Stockholms stad (SRF) 1 500 kr i särskilt
verksamhetsstöd
6. Mansjouren 5 000 kr i särskilt verksamhetsstöd
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden fördelar varje år ut särskilt
verksamhetsstöd till föreningar och organisationer som är verksamma i Ekerö
kommun. För att särskilt verksamhetsstöd ska kunna beviljas krävs att
verksamheten kommer boende i Ekerö kommun till godo. Verksamheten ska inte
heller finansieras av kommunen eller ingår i kommunens ordinarie arbete, utan
vara ett komplement till verksamheter som bedrivs av Ekerö kommun. Av de
budgeterade medlen för verksamhetsstöd är även medel avsatta till Kvinnojouren
Solna-Sundbyberg-Ekerö och till Brottsofferjouren.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteutlåtande 2012-05-08
•
PM 2012-05-08 – Fördelning av Socialnämndens verksamhetsstöd 2012
•
KFS 30:3
_____
Expediering
Handikappseglarklubben Vindens Vänner
RSMH Mälaröarna
Parkinson Ekerö
Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening (SLDP)
Synskadades Riksförbund Stockholms stad (SRF)
Mansjouren

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 96

Upphörande av Brottsofferjouren Solna-Sundbyberg-Ekerö samt
förslag till överenskommelse om samverkan med Brottsofferjouren Västerort
SN 12/78-759
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att gällande avtal om samverkan och verksamhetsbidrag med Brottsofferjouren Solna – Sundbyberg - Ekerö upphör
fr o m 2012-06-30.

2. Socialnämnden beslutar att teckna tillfällig överenskommelse mellan
Brottsofferjouren Västerort samt Solna och Sundbyberg för perioden
2012-07-01 t o m 2012-12-31 under förutsättning att Brottofferjourens styrelse Västerort godkänner sådan samverkan.
3. Socialnämnden fastställer verksamhetsbidrag om 3,17 kronor per
kommuninvånare under perioden 2012-07-01 - 2012-12-31.
4. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att återkomma med förslag på
ny överenskommelse om samverkan och verksamhetsbidrag gällande fr o m
2013-01-01.
_____

Ärendebeskrivning
I tjänsteskrivelse till Socialnämnden 2012-04-11 informerade socialkontoret om
att Brottsofferjouren (BoJ) Solna – Sundbyberg – Ekerö har för avsikt att avveckla
sin verksamhet med anledning av svårigheter att rekrytera personal och volontärer
till verksamheten. Tillströmningen av personer som kontaktar BoJ för stöd, ökar
stadigt vilket inneburit svårigheter för BoJ att på ett bra sätt bistå den som utsatts
för brott. BoJ hade för avsikt att kontakta närliggande jourer för att undersöka
möjligheten till samgående för att säkerställa en god kontinuitet i arbetet. BoJ:s
styrelse beslutade i slutet av mars att avsluta sin verksamhet i månadsskiftet
juni/juli.
BoJ:s styrelse har under våren haft kontakt med BoJ Västerort som bistår
invånarna i stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby med brottsofferstöd. De
båda jourerna har diskuterat ett samgående och kommit fram till att det finns
förutsättningar för detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-15
_____
Expediering
Socialkontoret
Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 97

Yttrande för del av Träkvista 4:191, Skomakartorp i Ekerö
kommun
SN 11/58-214
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande, tjänsteutlåtande 2012-05-10, över program
för ändring av del av Träkvista 4:191, Skomakartorp, Ekerö kommun.
_____
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för del av
Träkvista 4:191. Syftet med detaljplanen är att modernisera delar av detaljplanen
och anpassa den till dagens planeringsförutsättningar. Enligt underlaget bedöms
gällande detaljplan vara föråldrad och i behov av ändring för att bättre svara mot
dagens förhållanden främst vad gäller tomtstorlekar, vatten- och avloppslösningar,
dagvattenhantering, trafikbuller och gatusystemets utformning. Området är
beläget på sydöstra Ekerö och avgränsas av Jungfrusundsvägen i norr och väst,
Ledungsvägen i öst och Vikingavägen i söder.
Förslaget är utskickat på samråd. Socialnämnden har beretts möjlighet att
inkomma med synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-10
Samrådsunderlag 2012-05-03, dnr 2010.41.214
____
Expediering
Stadsarkitektkontoret

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 98

Uppförande av tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet
SN 11/70-735
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden beslutar att investeringsmedlen i 2012 års budget för
tillfälliga paviljonger ombudgeteras till 2013.
3. Nämndkontoret ges i uppdrag att senast våren 2013 återkomma med
förnyad behovsrapportering inför vidare beslut i fråga om behovet av
paviljongerna.
_____
Ärendebeskrivning
Det planerade särskilda boendet i Stenhamra ska vara uppfört 2014/15. För att
säkra platsbehovet till följd av en förändrad tidplan beslutade Socialnämnden
2009-06-17 att, i avvaktan på det särskilda boendet i Stenhamra, vid behov
uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Medel för detta budgeterades
2011 för att möjliggöra ett eventuellt uppförande till 2012. Socialnämnden
beslutade ge nämndkontoret i uppdrag att följa behovsutvecklingen och
återkomma med behovsrapportering inför närmare beslut i fråga om lokalerna.
Ärendet avser förnyad bedömning i fråga om de tillfälliga paviljongerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-14
_________
Expediering
Nämndkontoret

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 99

Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp för
gemensam samverkan - Nordvästkommunerna
SN 12/63-001
Socialnämndens beslut
Ledamot: Staffan Strömbäck (M) Skördevägen 8, 178 35 Ekerö
Ersättare: Christina Blom Andersson (KD) Ploglandsvägen 4, 178 37 Ekerö
_____
Yrkande och proposition
PA Hammarström (S) yrkar att Socialnämnden väljer Inger Andersen (S) som
ersättare.
Staffan Strömbäck (M) yrkar att Socialnämnden väljer Christina Blom Andersson
(KD) som ersättare.
På ställd proposition finner ordförande att Socialnämnden väljer Christina Blom
Andersson (KD) som ersättare.
_____
Ärendebeskrivning
Nordvästkommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,
Upplands-Bro och Upplands-Väsby har sedan flera år samverkat i gemensamma
verksamheter. I den interkommunala samverkan ingår: Socialjour Nordväst,
Jourhemspoolen, Familjepoolen, Familjevåldsteamet Nordväst, Stödcentrum för
unga brottsoffer, FoU-Nordväst samt Barnahus Norrort. Alla kommuner
samverkar inte i de nämnda verksamheterna. Vissa kommuner har gått samman
för vissa ändamål.
För en mer tydlig struktur har ett kompletterande avtal bl a avseende styrning,
insyn och arbetsordning i befintliga samverkansavtal för verksamheterna
upprättats mellan aktuella kommuner. En politiskt styrgrupp med förtroendevalda
från respektive kommun/aktör och sjukvårdsstyrelsen norr ska leda samverkan
Nordväst på en övergripande nivå. Respektive kommun och övriga samverkande
aktörer ska utse en ledamot och en ersättare.
Beslutsunderlag
Kompletterande avtal 2012-04-18 – Politisk styrning av gemensamma
verksamheter i samverkan Nordväst.
_________
Reservation
PA Hammarström reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Expedieras
Järfälla kommun
Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 100

Val av kontaktpolitiker till verksamheten Medicinsk fotvård
SN 12/63-001
Socialnämndens beslut
1. Med hänvisning till den ringa omfattningen av verksamheten Medicinsk
fotvård väljs inte någon ny kontaktpolitiker och Linus Forslid (Ö) entledigas
från uppdraget.
2. Nämndkontoret får i uppdrag att informera gruppledarna om vilka
kontaktpolitiker som är valda till vilka verksamheter, samt eventuella
vakanser.
_____
Ärendebeskrivning
Birgitta Persson (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
Hon var också kontaktpolitiker för verksamheten Medicinsk fotvård.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2011-02-01 § 9
_____
Expedieras
Linus Forslid (Ö)
Nämndkontoret

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 101

Lägesrapport - Införande av lokal överenskommelse mellan Ekerö
kommun och den idéburna sektorn
SN 11/64-700
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
______
Ärendebeskrivning
En överenskommelsen träffades år 2008 mellan regeringen, Sveriges Kommuner
och Landsting samt ett antal organisationer ur den idéburna sektorn. Syftet med
Överenskommelsen var att stärka samverkan mellan den offentliga sektorn och
aktiva verksamheter inom det civila samhället.
Vid nämndens sammanträde i december 2011 redovisades en kartläggning av
samverkan mellan Socialnämnden och idéburna organisationer som finns i dagsläget. Vidare angavs ett antal utvecklingsområden att arbeta kring för att skapa en
lokal samverkansöverenskommelse.
De tre beställarnämnderna, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och
Kultur- och Fritidsnämnden, har arbetet vidare genom att bjuda in föreningar och
organisationer verksamma på Ekerö till ett informationsmöte om Överenskommelsen. Mötet syftade till att informera både politiker och föreningsaktiva om
vad den nationella Överenskommelsen innehåller och hur den arbetats fram.
Beställarnämnderna bjöd därefter in till ett uppföljningsmöte i maj 2012 för att
tydligare klargöra kopplingarna till en lokal samverkansöverenskommelse.
Föreningarna och organisationerna fick sedan uppdraget att informera sina
verksamheter om idéerna att gå in i en dialogprocess med kommunen och utarbeta
en lokal överenskommelse om samverkan. Den idéburna sektorn har nu bjudits in
till ytterligare ett möte för att ta ställning till hur de gemensamt kan organisera
arbetet för att kunna vara en jämbördig part i diskussionerna med kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-15
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 102

Revisionens granskning av intern kontroll 2011
SN 12/113-007
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat den interna
kontrollen hos Kommunstyrelsen och nämnderna för år 2011. Granskningen syftar
till att översiktligt bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Såväl styrning
och uppföljning av verksamhet och ekonomi, system för intern kontroll samt
nämndernas ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat 2011 har granskats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-10
Revisionsrapport april 2012 – Övergripande granskning av intern kontroll för år
2011
_____
Expedieras
Revisionen f k

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 103

Införande av vårdval vad avser primärvårdsrehabilitering i Ekerö,
lägesrapport
SN 11/110-701
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Ekerö kommun och Stockholms läns landsting har sedan flera år samverkat kring
rehabiliteringsverksamheten Ekerö rehab. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
beslutat att införa vårdval för primärvårdrehabilitering fr o m 2012-10-01.
Socialnämnden beslutade 2012-05-02 att förlänga avtalet med Stockholms läns
landsting att gälla t o m 2012-12-31. Nämndkontoret fick uppdraget att återkomma
med ny lägesrapport vad gäller införandet av vårdval för primärvårdsrehabilitering
och rehabiliteringsverksamhet på Ekerö.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-06-01
Skrivelse: Angående vårdval enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV inom området
primärvårdsrehabilitering 2012-06-01
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 104

Uppföljning av avtal avseende särskilda boendet Kullen,
lägesrapport
SN 10/71-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Carema Care AB driver på uppdrag av Socialnämnden verksamheten vid det särskilda boendet Kullen sedan 2011-10-01. Socialnämnden gav 2012-03-07
nämndkontoret i uppdrag att återkomma med löpande information om
uppföljning av gällande avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-14
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 105

Införande av verksamhetssystem Pulsen Combine,
lägesinformation
SN 10/38-700
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2012-02-15 att teckna avtal med Pulsen AB vad avser
köp av verksamhetssystemet Pulsen Combine. Nämndkontoret och socialkontoret
fick i uppdrag att sätta igång förberedande aktiviteter i införandeprojekt i enlighet
med aktivitetsplan. Kontoret fick i uppdrag fortlöpande lämna lägesrapporter om
projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-15
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13

SN § 106

Valfrihetssystem enligt LOV – Information 2012-04-30
SN12/12-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Ärendebeskrivning
Information lämnas om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2012-04-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-10
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13

SN § 107

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN12/11-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2012-04-27 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2012-05-31
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

36

Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 108

Anmälan delegationsbeslut
SN12/3-002
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Jäv
Desirée Björk (Ö) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
_____
Handlingar
Socialnämndens individutskott
Protokoll 2012-03-23 §§ 40-41
Protokoll 2012-05-08 §§ 62-74
Protokoll 2012-05-14 §§ 75-83
Protokoll 2012-06-05 §§ 84-95
Protokoll 2012-06-12 §§ 96-97
Nämndansvarig
§ 3 Avtal om uppdragsutbildning mellan Ekerö vuxenutbildning och
nämndkontoret Social
§ 4 Avtal med Ekerö vuxenutbildning gällande uppdragsutbildning inom
ramen för Omsorgsvårdnadslyftet
§ 5 Upphandling av projektledare för införande av verksamhetssystemet
Pulsen Combine
§ 6 Avslag på ansökan om att få bli utförare av boendestöd enligt 8 kap 1 § Lagen
(SFS 2008:962) om valfrihetssystem
§ 7 Konsultstöd för översyn och revidering av ramprogram för särskilt boende i
Stenhamra samt framtagande av programbeskrivning för seniorbostäder i
Stenhamra
Individ- och familjeomsorg
Delegationsbeslut ekonomi 2012-05-07
Beslutslista 2012-05-07
Delegationsbeslut utredning och behandling
Äldreomsorg, LSS och SoL
Delegationslista 2012-05-14
Delegationslista 2012-05-02
_____

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 109

För kännedom
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Handlingar
• Kontaktpolitikerbesök på Solrosen 2011-11-17
• Kontaktpolitikerbesök på Solrosen 2012-04-25
• Inbjudan till Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan, Älvsjö 17 – 18
oktober
• Ungdomsstyrelsen inbjuder till ”Forum för det civila samhället” 14 – 15 juni
• RSMHs inbjudan till konferens ”Att höra och hantera röster”, Nalen den 14
september.
• Funktionsnedsättning och arbete – Hur kan vi bli bättre?
• Socialnämndens individutskott 2012-06-05 § 92
• Socialstyrelsens beslut 2012-05-25 – Stadsbidrag Omvårdnadslyftet 2012
• MBL protokoll 2012-05-31 § 19
• MBL protokoll 2012-06-07 §§ 10-14 och 38
• Tack från Lisbeth Fredriksson

_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-13
SN § 110

Övriga frågor
•

Christina Blom Andersson (KD) informerar om Individutskottets
studiebesök på Ekudden, boendet för ensamkommande flyktingbarn.

Nämndansvarig informerade om kommande personaltillsättningar med
anledning av att utvecklingsledaren går vidare till annan tjänst och
medicinskt ansvarig sjuksköterska går i pension vid årsskiftet.
_____
•

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-06-19

Utdragsbestyrkande

