SOCIALNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Tisdagen den 5 december 2012, kl. 18.00 – 19.45 i Debatten, Kommunhuset

Christina Blom Andersson (KD), ordförande
Margareta Wiberg (M)
Cecilia Norlin (M)
Helena Butén (M) fr § 170
Hans Henriksen (M)
Olle Setterlund (FP)
Inger Andersen (S)
PA Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö)
Alina Ericson (M)
Eva Milberg (M) t o m § 166-169
Veronica Cornils Berg (C)
Sveneric Larsson (S)

Lena Burman Johansson, nämndansvarig
Johan Pehrsson, socialchef
Karolina Nygren, utvecklingsledare
Britt-Marie Hammar, sekreterare
Isabelle Andersson, nämndsekreterare

Justering
Justerare

PA Hammarström (S)

Plats och tid

Kommunkansliet 2012-12-11

Justerade
paragrafer

§§ 166-187

Underskrifter
Sekreterare
......................................................................................................................................

Britt-Marie Hammar
Ordförande
......................................................................................................................................

Christina Blom Andersson (KD)
Justerare
......................................................................................................................................

PA Hammarström (S)

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 2

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har
tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-05

Paragrafnummer

§§ 166 - 187

Datum då anslaget sätts upp:

2012-12-12

Underskrift
………………………………………….
Datum då anslaget tas ned

2013-01-03

Underskrift
….………………………………………
Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 3

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05

sida

INNEHÅLL

§ 166 Fastställande av Socialnämndens verksamhetsplan 2013-2015………………… 5
§ 1 67 Internkontroll av rättssäker myndighetsutövning 2012 inom socialkontoret 6
§ 168 Revidering av Socialnämndens delegationsordning…………………………………..7
§ 169 Den interna kontrollen för Socialnämnden 2013 samt fastställande av
internkontrollplan – Socialnämnden ………………………………………………………8
§ 170 Resultatindikation oktober 2012 för Socialnämnden………………………………..9
§ 171 Överföring av 2012 års investeringsmedel till 2013………………………………….10
§ 172 Föreningen Lugnet – begäran om prisuppräkning 2013…………………………..11
§ 173 Granskning av inköp och upphandlingar, lägesinformation………………………12
§ 174 Principer för parboende i särskilda boendeformer…………………………………..13
§ 175 Ramprogram för det särskilda boendet i Stenhamra………………………………..14
§ 176 Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdesplan 2013………………..15
§ 177 Avtal om samverkan i Familjepoolen Nordväst………………………………………..16
§ 178 Förfrågan – RFHL Stockholms kvinnojour om medfinansiering ………………17
§ 179 Remiss – Motion om nytt sätt att förhindra omhändertagande av
barn i Ekerö kommun…………………………………………………………………………..18
§ 180 Remissvar gällande riktlinjer för alkoholservering och försäljning
av folköl och tobaksvaror……………………………………………………………………..19
§ 181 Verksamhetssystem för socialtjänsten Pulsen Combine, lägesrapport……...20
§ 182 Svar på Socialstyrelsens verksamhetstillsyn på Ekgårdens äldreboende
Dnr.9.1-42414-2012……………………………………………………………..……………..21
§ 183 Uppföljning – Utförare av medicinsk fotvård………………………………………..22
Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 4

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05

§ 184 Valfrihetssystem enligt LOV – Månadsrapport…………………………………….23
§ 185 Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt oende…………………………………24
§ 186 Anmälan av delegationsbeslut……………………………………………………………25
§ 187 För kännedom……………………………………………………………………………….…26

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 5

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 166

Fastställande av Socialnämndens verksamhetsplan
SN12/110-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer reviderad version av verksamhetsplan
2013 -2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsplan utgör en del av kommunens styrsystem och är
nämndens viktigaste instrument för planering och styrning. Planen omfattar mål,
prioriterade områden, planerade åtgärder mm som sträcker sig flera år fram i
tiden. Varje år i samband med budgetarbetet uppdateras verksamhetsplanen. I
september tog nämnden ställning till aktuella revideringar av verksamhetsplanen
inför 2013.
Socialnämndens verksamhetsplan fastställs efter att kommunfullmäktige fattar
beslut om kommunens budget i november. Utskicket av arbetsutskottets kallelse
sker dock innan kommunfullmäktige haft sitt sammanträde varför vissa ändringar
kan komma att ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-06
Socialnämndens verksamhetsplan 2013-15 inklusive handlingsplan
______
Expedieras
Nämndkontoret
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SN § 167

Internkontroll av rättssäker myndighetsutövning 2012 inom
socialkontoret
SN12/33-750
Socialnämndens beslut
1.
Informationen noteras till protokollet.
2.

Följande områden kvarstår i 2013-års internkontrollplan:

”Utredningstider barn och unga – kontroll av att tider för utredning vad gäller
barn och unga hålls.”
”Egenavgifter – kontroll av uttag av egenavgifter – barn/unga”
_____
Sammanfattning av ärendet
I Socialnämndens internkontrollplan 2012 ingår bl a kontroll av processerna:

Dokumentation – dokumentation och utredningar uppfyller innehållskrav.
Genomförs via stickprov.

Handläggningstid – Tid för ansökan till beslut i vanligast förekommande
ärendetyper. Genomförs via stickprov.

Egenavgifter – Kontroll av uttag av egenavgifter sker. Gäller samtliga
ärenden.
Socialkontorets sektionschefer har genomfört internkontrollen på respektive
sektion.
Beslutsunderlag
PM 2012-11-02 – Internkontroll av rättssäker myndighetsutövning – sektionen för
vuxna
PM 2012-11-06 – Internkontroll av rättssäker myndighetsutövning – barn och
ungdomssektionen
PM 2012-11-07 – Internkontroll av rättssäker myndighetsutövning – sektionen för
äldre och personer med funktionsnedsättning
Tjänsteutlåtande 2012-11-07
_____
Expedieras
Nämndkontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 7

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 168

Revidering av Socialnämndens delegationsordning
SN12/60-002
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ändra delegat från ”Individutskott” till ”handläggare”
samt göra tillägget ”enligt beräkningsgrund SoF 6 kap. 2-4 §” i Socialnämndens
delegationsordning:
Kapitel 7.2 Öppenvård, dygnetruntvård och ersättning:
Punkt 15 - Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år
och får vård i ett annat hem än det egna
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att egenavgifter får tas ut från föräldrar
vars barn under 18 år är placerade i ett annat hem än det egna enligt 8 kap § SoL
(Socialtjänstlagen). För att möjliggöra för handläggare att fatta beslut om
egenavgift efter utredning av betalningsförmåga behöver delegationsordningen
revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-07
Bilaga: Utdrag ur delegationsordningen
_____
Expedieras
Nämndkontoret
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SN § 169

Den interna kontrollen för Socialnämnden 2013 samt fastställande
av internkontrollplan - Socialnämnden
SN 12/151-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer internkontrollplan för 2013.
_____
Sammanfattning av ärendet
I Kommunallagen regleras att nämnder ska se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den
interna kontrollen skall säkerställa att verksamheten bedrivs säkert och med hög
effektivitet inom lagstiftning och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.
Socialnämnden har fastställt ”Socialnämndens ledningssystem för kvalitet” i vilket
bl a former för uppföljning och kontroll av mål och verksamhetsplanering,
ekonomi och kvalitet regleras.
Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet görs årligen bedömning om
uppföljningar utöver de som löpande sker inom ramen för ledningssystemet.
Genom internkontrollplanen fastställs kontroller av processer och rutiner
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-10-29
PM 2012-10-26
Internkontrollplan 2013 - Socialnämnden
______
Expedieras
Nämndkontoret
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SN § 170

Resultatindikation oktober 2012 för Socialnämnden
SN12/5-042
Socialnämndens beslut
1.
Informationen noteras till protokollet.
2.

Socialkontoret får i uppdrag att återkommande redovisa kostnader på
individnivå avseende dygnet-runt-placeringar inom individ- och
familjeomsorg.
_______
Sammanfattning av ärendet
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 oktober 2012 har
genomförts. Denna har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk
avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest
avgörande faktorerna. Det bör understrykas att denna alltså inte är en full-värdig
prognos.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-22
_______
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SN § 171

Överföring av 2012 års investeringsmedel till 2013
SN12/156-041
Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden begär att investeringsmedel för trygghetslarm, projekt
Stenhamra och teknikstöd överförs från 2012 – års drift- och
investeringsbudget till investeringsbudget 2013.
2.

Socialnämndens ordförande får i uppdrag att skriva under begäran om
överföringen efter 2012 års bokslut.
______
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om överföring av investeringsmedel från
ett år till ett annat vid sitt sammanträde i mars. Socialnämndens första
sammanträde för året hålls i februari varför nämnden behöver ta ställning
till begäran om överföring av investeringsmedel redan i år.
Alla investeringsmedel enligt drift- och investeringsbudgeten 2012
kommer inte att ianspråktas under innevarande år och Socialnämnden
begär därför att medlen ska flyttas från drift- och investeringsbudget 2012
till drift- och investeringsbudget 2013.
I 2012-års investeringsbudget finns 800 tkr för att byta ut det befintliga
trygghetslarmssystemet på det särskilda boendet Kullen till ett nyare
larmsystem. Projektet har påbörjats men kommer inte att slutföras i år
varför investeringsmedlen behöver överföras till år 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-08
_______
Expedieras
Socialnämndens ordförande
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SN § 172

Lugnet – begäran om prisuppräkning 2013
SN11/131-050
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer för 2013 uppräkning av ersättning till föreningen
Lugnet avseende bostad med särskild service och daglig verksamhet med
2,7 %.
2. Ge nämndkontoret i uppdrag att reglera prisjustering i tilläggsavtal med
Föreningen Lugnet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tecknat nytt avtal med Föreningen Lugnet avseende bostad
med särskild service och daglig verksamhet vilket gäller fr o m 2010. Avtalet
reglerar följande vad gäller prisjustering;
”Fr o m 2012-01-01 kan prisförändring äga rum för nästkommande 12
månadersperiod varvid uppräkning får ske efter överenskommen förhandling”.
I fråga om ersättning och principer för prisjustering ska den nya ersättningsmodellen för boende och daglig verksamhet också att omfatta avtalet med
Föreningen Lugnet. Nivåmätningar är dock ännu inte genomförda för samtliga
personer. Dessa ska sedan ligga till grund för omförhandling av ersättningsnivåerna.
Föreningen Lugnet har inkommit med en framställan om prisjustering fr o m
1 januari 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-10-23
______
Expedieras
Nämndkontoret
Föreningen Lugnet
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SN § 173

Granskning av inköp och upphandlingar, lägesinformation
SN12/52-007
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
2. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att under våren 2013
återkomma med förnyad lägesinformation.
3. Nämndkontoret får i uppdrag att redovisa det rättsliga läget avseende
Socialtjänstlagen kontra Lagen om offentlig upphandling vid enstaka
individplaceringar i upphandlingssituationer.
_____
Sammanfattning av ärendet
PwC har genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning våren 2012 avseende inköp och upphandling i Ekerö kommun.
Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för inköp och om den
interna kontrollen var tillräcklig.
Kommunens revisorer tillställde 2012-02-23 granskningsrapporten till
Socialnämnden för kännedom och åtgärd. Rapporten pekade på att vissa
individplaceringar riskerar att betraktas som otillåtna direktupphandlingar.
Socialnämnden fastställde 2012-05-02 en åtgärdsplan vad gäller inköp och
upphandling. Nämndkontoret i uppdrag att under hösten 2012 lämna
lägesinformation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-22
______
Expedieras
Nämndkontoret
Revisionen
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SN § 174

Principer för parboende i särskilda boendeformer
SN12/143-735
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen fastställa principer för
parboende i det särskilda boendet.
2. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att med Socialstyrelsens
kommande vägledning som grund återkomma till Socialnämnden med en
uppföljning av fastställda principer.
3. Socialnämnden beslutar att återta nämndens uppdrag att tillskriva
Socialstyrelsen önskemål om föreskrifter.
4. Nämndkontoret får i uppdrag att revidera PM 2012-11-06 i enlighet med
Socialnämndens diskussion.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2011-03-29 kommunstyrelsen i uppdrag att med bl a
regeringens proposition som underlag ta fram riktlinjer för införande av
parboendegaranti i det särskilda boendet.
Riksdagens överlämnade i maj 2012 propositionen ”Rätten att få åldras
tillsammans – en fråga om värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen” till
riksdagen.
Riksdagen beslutade 2012-09-19 om ”Rätten att få åldras tillsammans”. Beslutet
innebär att en förändring i Socialtjänstlagen (SoL) införs fr o m 1 november 2012
som innebär att makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa
förutsättningar har rätt att fortsätta bo tillsammans även i de fall endast den enes
behov kräver boende i särskild boendeform.
Den 1 november 2012 införs också ett klargörande i Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) om att kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvård omfattar dem som
efter beslut bor i särskilt boende enligt SoL.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-06 rev 2012-12-06
Tjänsteutlåtande 2012-11-06
PM 2012-11-06 – Riktlinjer för parboende i särskilda boendeformer
Socialstyrelsen, Meddelandeblad 11/2012, Rätten för äldre att få bo tillsammans –
nya bestämmelser den 1 november 2012
Expedieras
Kommunstyrelsen
Justerandes signum
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SN § 175

Ramprogram för det särskilda boendet i Stenhamra
SN11/102-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer inriktning i ramprogrammet för det särskilda boendet i
enlighet med PM 2012-11-12.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har givit kontoret i uppdrag att genomföra en revidering av
ramprogrammet för det planerade särskilda boendet i Stenhamra. Revideringen
ska genomföras i bred beredning där synpunkter och förslag inhämtas.
Revideringen ska också beakta seniorbostädernas tillgänglighet till det särskilda
boendets gemensamhetslokaler och tjänster.
Arbetet med reviderat ramprogram för det särskilda boendet pågår. Kontoret
arbetar för att kunna framlägga ett förslag till reviderat program till
Socialnämndens första sammanträde 2013.
Under hösten har studiebesök och seminarier hållits för ledamöter i
Socialnämnden, Kommunstyrelsen och representanter för
pensionärsföreningarna. Process för dialog och inhämtande av synpunkter från
personal vid Färingsöhemmet är inplanerad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-10-30
PM 2012-11-12
Skrivelse 2012-11-21
_______
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Sammanträdesplan 2013 för Socialnämndens och Socialnämndens
arbetsutskotts sammanträden
SN12/148-006
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer sammanträdesplan 2013 för Socialnämnden och dess
arbetsutskott.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunkansliet har upprättat förslag till sammanträdesplan för Socialnämnden
och dess arbetsutskott. Förslaget utgår från förslag till Kommunfullmäktiges och
Kommunstyrelsens antagna sammanträdesplaner.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan 2013
_______
Expedieras
Socialkontoret
Kommunkansliet
IT-enheten
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Avtal om samverkan i Familjepoolen Nordväst
SN12/136-751
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att teckna föreliggande avtal om
samverkan i familjepoolen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Den 7 mars 2012 beslutade socialnämnden i Ekerö att ge socialkontoret i uppdrag
att utreda förutsättningarna för ett samgående med övriga nordvästkommuner
gällande familjepool och återkomma med förslag till avtal
Familjepoolen är en kommungemensam verksamhet som drivs av Upplands
Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands Bro, Sundbyberg och Järfälla.
Uppdraget för familjepoolen är att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer, att
erbjuda grundutbildning och fortbildning samt handledning. Verksamheten
finansieras genom att kommunerna betalar en summa årsvis. Denna summa är till
hälften fördelad genom andelen barn (0-18 år) hemmavarande i respektive
kommun, till hälften av andelen placerade barn i respektive kommun. Idag arbetar
3,75 familjehemskonsulenter och en assistent i verksamheten. Enhetschefstjänsten
fördelas mellan Familjepool och Jourhemspool.
Socialkontorets utredning kom sammanfattningsvis fram till att ett samgående i
familjepoolen skulle innebära stora fördelar för Ekerös socialtjänst.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-10-30
Bilaga 1 - Samverkansavtal om gemensam verksamhet för rekrytering, utbildning
och handledning av familjehem och kontaktfamiljer, Familjepoolen
Expedieras
Socialkontoret
_______
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Förfrågan - RFHL Stockholms kvinnojour om medfinansiering
SN12/153-751
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte medfinansiera Qjourens verksamhet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet i Stockholms län har 2012-10-18 inkommit med information
vad gäller ekonomiska förutsättningar för Qjourens fortsatta verksamhet. I
skrivelsen anges att Qjourens ekonomiska situation 2013 kommer att bli
ansträngd. Qjourens verksamhet har tidigare till hälften finansierats med
statsbidrag och genom att förutsättningarna för statsbidrag fr o m 2013 förändras
medför det konsekvenser för Qjouren.
KSL:s sociala välfärdsberedning anser att Qjouren bedriver en viktig verksamhet
för en utsatt målgrupp och upplever att det finns en efterfrågan hos kommunerna
vad gäller denna typ av verksamhet. Beredningen uppmärksammar kommunerna
på de nya förutsättningarna för Qjourens verksamhet och hoppas att kommunerna
även fortsättningsvis vill använda sig av verksamheten.
2012-10-30 inkom från Qjouren RFHL Stockholms kvinnojour en förfrågan om
medfinansiering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-06
Skrivelse Qjouren RFHL 2012-10-30
KSL information 2012-10-18 – Ekonomiska förutsättningar för Qjourens fortsatta
verksamhet
_____
Expedieras
Qjouren RFHL Stockholms kvinnojour
KSL
Socialkontoret
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Remiss – Motion om nytt sätt att förhindra omhändertagande av
barn i Ekerö
SN12/105-759
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta avslå motionen.
_____
Yrkande och proposition
Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till motionen.
Christina Blom Andersson (KD) yrkar enlligt Socialnämndens arbetsutskotts
förslag.
På ställd proposition finner ordförande att Socialnämnden bifallit Socialnämndens
arbetsutskotts förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö)
har i en motion till Kommunfullmäktige 2012-02-22 föreslagit att Ekerö kommun
ska verka för att kommunens socialtjänst skaffar sig incitament för att förhindra
omhändertagande av barn genom att starta upp ett projekt som verkar i samma
anda som i Uppsala kommun och Klaraprojektet i Stockholms stad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 54/2012
Kommunfullmäktiges protokoll § 25/2012
Motion av Desirée Björk (Ö), Inger Blomberg (Ö), Ylva Forslid (Ö) och
Bernt Richlow (Ö)
Reservation
Desirée Björk (Ö) resreverar sig till förmån för eget yrkande.
_______
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 19

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 180

Remissvar – Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl
och tobaksvaror
SN12/150-702
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har inget att erinra över förslag till riktlinjer för alkoholservering
och försäljning av folköl och tobaksvaror mm.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljönämnden har upprättat förslag till riktlinjer för alkoholservering mm.
Förslaget har remitterats till Socialnämnden för synpunkter senast 2012-11-22.
Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. Vägledande för den nya
alkohollagen har varit att för folkhälsans skull hålla fast vid en restriktiv
alkoholpolitik, men samtidigt modernisera och förenkla bestämmelserna i
alkohollagen.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning vars främsta syfte är att förebygga och stävja
missbruk samt andra alkoholpolitiska olägenheter. Några av de viktigaste
förändringarna i den nya alkohollagen är att kunskapsprov för den som söker
serveringstillstånd införs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-08
Remiss 2012-10-30
Miljönämndens protokoll § 43/2012
PM 2012-10-02
_______
_______
Expedieras
Miljönämnden

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 20

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 181

Verksamhetssystem för socialtjänsten Pulsen Combine
SN10/38-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar lägesinformationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2012-02-15 att teckna avtal med Pulsen AB vad avser
verksamhetssystemet Pulsen Combine. Kontoret fick i uppdrag att sätta igång
förberedande aktiviteter i införandeprojektet i enlighet med aktivitetsplan samt att
ge nämnden löpande information om projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-10-31
_______

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 21

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 182

Svar på Socialstyrelsens verksamhetstillsyn på Ekgårdens
äldreboende Dnr.9.1-42414-2012
SN12/133-730
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna svar till Socialstyrelsen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen genomförde den 14 augusti en oanmäld inspektion på Ekgården.
Avsikten var att se hur vård och omsorg fungerade på äldreboendet under
semesterperioden. Fokus på tillsynen var rättssäkerhet, personalens kompetens,
introduktion, lokala rutiner, samverkan, omsorgens innehåll samt den enskildes
upplevelse av vård och omsorg.
Socialstyrelsen inkom 2012-10-26 med beslut. Socialstyrelsen begär att
nämnden/vårdgivaren säkerställer att socialnämndens rutiner för Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om Lex Sarah är kända och
tillämpas i verksamheten.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den
23 november 2012.
Socialstyrelsen har i december beslutat att ärendet avslutas.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens beslut 2012-12-04
Tjänsteutlåtande 2012-11-13
Svar, daterat 2012-11-12, på Socialstyrelsens verksamhetstillsyn på Ekgårdens
äldreboende Dnr.9.1-42414/2012
Socialstyrelsens beslut 2012-10-26
_______

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 22

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 183

Uppföljning – Utförare av medicinsk fotvård
SN12/45-043
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun har sedan 2010 avtal med utförare av medicinsk fotvård .
Avtalen avser att verksamheter ska bedriva medicinsk fotvård enligt Ekerö
kommuns valfrihetssystem och utföra medicinsk fotvård till boende vid
kommunens särskilda boende för äldre.
Medicinsk fotvård är en yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte står under
Socialstyrelsens tillsyn. Verksamheterna ska enligt avtalet med Ekerö kommun
följa Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig verksamhet, SOSFS 2006:4.
Medicinsk fotvårdsbehandling ska utföras till personer, boende vid kommunens
särskilda boendeenheter för äldre, efter remiss från läkare. Enligt
kundvalssystemet väljer den boende själv vilken fotvårdsverksamhet som ska
utföra fotvården.
Ekerö kommun har för närvarande avtal med fyra utförare av medicinsk fotvård Fotvården Bodil Hofvander AB, Kaisas Fotvård, Ekerö Medicinska fotvård och
Tinas Medicinska fotvård.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-10-30
_______

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 23

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 184

Valfrihetssystem enligt LOV – information per 2012-10-31
SN12/12-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Nämndkontoret har upprättat information om valfrihetssystem inom
socialtjänsten per oktober 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-11-22
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 24

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05

SN § 185

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN12/11-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2012-10-30 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2012-10-30
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 25

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 186

Anmälan av delegationsbeslut
SN12/3-002
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Följande handlingar anmäls vid dagens sammanträde:
Socialnämndens individutskott
Individutskottets protokoll 2012-11-27 § 174-175
Individutskottets protokoll 2012-11-12 § 161-173
Individ- och familjeomsorg
Delegationslista ekonomi 2012-10-15
Delegationslista utredning och behandling 2012-10-15
Äldreomsorg, LSS och SoL
Delegationslista ekonomi 2012-11-15
Delegationslista utredning och behandling 2012-11-15
Beslutslista 2012-11-15
Nämndansvarig
2012-11-14 § 8/12: Godkännande av ny verksamhetschef, Liselotte Blomqvist –
Mälarö Omsorg
2012-11-16 § 7/12: Prisuppräkning fr o m 2013-01-10 med 2 % avseende avtal med
Frösunda LSS AB Solbacken
2012-12-05 § 10/12: Avtal avseende vårdhygienisk service
Socialchefen
2012-11-14 § 1/12: Godkännande av nyanställd familjerådgivare enligt 8 kap 1 §
Lagen (SFS 2008:962) om valfrihetssystem
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-12-12

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN

Sida: 26

Sammanträdesprotokoll
2012-12-05
SN § 187

För kännedom
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen
_____
Ärendebeskrivning
Följande handlingar cirkulerar i pärm under sammanträdet:










Meddelande 2012-11-08 från Närpolischefen
Frösunda LSS ABs begäran om uppräkning av ersättning
Arbetsmiljöverkets beslut 2012-10-31
Kommunfullmäktiges protokoll § 60/2012 – Sammanträdesplan för 2013
Kommunfullmäktiges protokoll § 59/2012 – Konsekvensbeskrivning ekonomi
Capre – Ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom
funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län
Utdrag om anghörigstöd ur slutrapport Kompetens för delaktighet och psykisk
hälsa
Rapport från kontaktpolitikerbesök på Kullen 2012-11-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-20 § 78 – Beslut om Ekerö kommuns
drift- och investeringsbudget år 2013 med inriktning driftbudget år 2014-15 och
inriktning investeringsbudget 2014-2017
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande

