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§1

Presentation
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annicka Pantzar presentar sig vid
sammanträdet.
_____
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§2

Lägesrapport, PRISMA
SN12/139-701
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
I samband med uppföljning av PRISMA-arbetet i november 2011 framkom att
samarbetet på ett antal punkter inte fungerat tillfredställande. Socialnämndens
arbetsutskott gav därför nämndkontoret i uppdrag att återkomma med ett utkast
till nämndgemensamt uppdrag vad avser preventiv samverkan.
Socialnämnden beslutade 2012-09-26 att fastställa inriktning för det förebyggande
arbetet inom ramen för PRISMA (Preventivt Inriktat Samarbete).
PRISMA är benämningen på den samverkan som syftar till att stärka och utveckla
det preventiva arbetet i Ekerö kommun. Arbetet utgår från en plan som redovisar
målsättning och strategier för det främjande och förebyggande arbetet där målgruppen är samtliga barn och ungdomar i kommunen. Alla de tre beställarnämnderna, Kultur och fritidsnämnden, Socialnämnden samt Barn- och
utbildningsnämnden samverkar i arbetet.
De övergripande målsättningarna kan sammanfattas enligt följande:
 Stärka kompetensen i kommunen kring förebyggande och främjande
arbete
 Ge tidigt stöd till barn i riskzon
 Stärka samverkan
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-17
_____
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§3

Överenskommelse med intern produktion 2013
SN13/33-739
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer enhetens åtagande som del i överenskommelsen 2013
mellan Socialnämnden och Produktionsenhet Omsorg.
2. Överenskommelsen som helhet delges Socialnämnden för kännedom efter
undertecknandet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Varje år tecknar Socialnämnden en överenskommelse med Produktionsenhet
Omsorg. Inriktningen i uppdraget är fastställt i nämndens verksamhetsplan 201315 och den ekonomiska ersättningen är fastställd i Socialnämndens budget för
2013.
Utifrån Socialnämndens prioriterade områden enligt verksamhetsplanen
formulerar Produktionsenhet Omsorg ett åtagande. Åtagandet beskriver det arbete
som enheten åtar sig att göra för att verkställa satsningsområdena.
I förra årets överenskommelse ingår ett åtagande som sträcker sig över en längre
planeringsperiod (2012-15) varför åtagandet för 2013 är en uppdaterad version av
2012-års dokument. Uppföljningen av enhetens arbete så långt redovisas i samma
dokument (bilaga 2). Nämndkontoret har jämfört uppföljningen med åtagandet och
gör bedömningen att enheten arbetar i enlighet med nämndens prioriterade
områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-16
Bilaga 1 - Socialnämndens prioriterade områden som berör enheten
Bilaga 2 - Produktionsenhetens reviderade åtagande
_____
Expedieras
Produktionsenhet Omsorg
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§4

Uppföljning budgetbeslut – Lunchservering på Ekgården
SN13/42-735
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att i överenskommelsen för 2013 uppdrag åt
produktionsenhet omsorg att erbjuda lunchservering vid Ekgården med
öppethållande vardagar om minst 1 timme och helgdagar om minst 1,5 timme
samt speciellt med möjlighet att vid särskilda tillfällen ha extra öppethållande.
2. Socialnämnden fastställer lunchpriset vid Ekgården till minst 80 kr för ålderspensionärer samt anhöriga och vänner till boende och minst 95 kr för övrig
allmänhet att gälla fr o m 2013-04-01.
3. Socialnämnden beslutar att merkostnaden för lunchserveringen 2013 totalt 114
tkr finansieras inom socialnämndens budgetram och budgetposten ”köp av
tjänster”.
4. Socialnämnden beslutar att ge nämndkontoret i uppdrag att i budgetberedning
för kommande år lämna förslag till lunchpris samt beakta eventuell merkostnad
för lunchserveringen vid Ekgården.
____
Yrkanden och proposition
Desireé Björk (Ö) yrkar på återremiss av ärendet.
Staffan Strömbäck (M) yrkar på att ärendet avgörs i kväll.
På ställd proposition finner ordförande att Socialnämnden avslagit
återremissyrkandet.
____
Reservation
Desireé Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
____
Sammanfattning av ärendet
Vid Ekgården finns idag möjlighet för allmänheten att äta lunch. Denna möjlighet
nyttjas framförallt av närstående till boende och äldre i närområdet.
Lunchserveringen drivs av produktionsenhet omsorg. Uppdraget är inte reglerat i
den överenskommelse som årligen tecknas mellan Socialnämnden och
produktionsenheten.
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Forts. § 4
I processen inför 2013 års budget uppmärksammades att budgetanslaget för
kök/matproduktion vid Ekgården även inkluderade kostnader för lunchserveringen
motsvarande 430 kr (helårseffekt). I budget för 2013 beslutades därför om ett sänkt
anslag till produktionsenhet omsorg/ Ek-gården fr o m 2013-04-01.
Efter att beslutet fattades har flera skrivelser inkommit till socialnämnden i vilka
synpunkter på beslutet framförs. Det är framförallt den sociala betydelsen som lyfts
fram. Många framför att luncherna på Ekgården har varit värdefulla tillfällen för
gemenskap och samvaro.
Mot bakgrund av detta gav socialnämndens arbetsutskott 2013-01-30
nämndkontoret i uppdrag att;
 till socialnämnden redovisa förslag som möjliggör lunchservering för i första
hand pensionärer samt anhöriga och vänner till boende på Ekgården, i andra
hand övrig allmänhet.
 i förslaget beakta möjligheter till sänkta kostnader så att det, om möjligt, kan
finansieras inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-04
Skrivelse 2013-01-29
_____
Expedieras
Produktionsenhet Omsorg
Nämndkontoret
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Adelsö 18 februari 2013
Reservation i Socialnämnden för Ekerö kommun
vid sammanträdet den 13 februari 2013
Från Desirée Björk öpartiets representant i Ekerö socialnämnd

Ärende 4. Uppföljning av budget beslut – Lunchservering på Ekgården
Jag reserverar mig till beslutet att höja lunchpriset på äldreboendet Ekgården kr för
ålderspensionärer samt anhöriga och vänner till de boende till 80 kr och till 95 kr för övrig
allmänhet fr.o.m. 1 april 2013.
I underlag till beslut står: ”Enligt självkostnadsprincipen får kommunen inte ta ut högre avgift än
vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.
Vid en eventuell förändring av lunchpriset vid Ekgården får priset inte överstiga kommunens
självkostnader”.
Då ingen självkostnad redovisas i beslutsunderlaget borde socialnämnden ha återremitterat ärendet
för att före beslut förse beslutsunderlaget med en kalkyl som visar att självkostnaden för lunchen
är 95 kr eller högre.
Då så icke gjordes kan beslutet eventuellt strida mot 8 kap. 3 c § Kommunallagen (1991:900).
Socialnämnden har fått en redovisning att självkostnaden för matlådor som innehåller samma mat
som serveras i restaurangen har en självkostnad om 49 kr/st. Med denna kunskap verkar nämndens
beslut om lunchpris på 95 kr överstiga restaurangens självkostnad.
Ekgårdens restaurang serverar samma mat till de boende som i restaurangen. Det innebär att
lunchkostnaden även för de boende är ca 95 kr eller högre,
Beslutsunderlaget redovisar lunchpriset på Lilla Venedig resp. Väringgården inklusive moms och
kommersiell vinst till 79 kr respektive 80 kr för lunch, dryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
Det verkar som restaurangverksamheten på Ekgården drivas på ett icke kostnadseffektivt sätt och
socialnämnden bör lämpligen se över verksamheten.

Desirée Björk öpartiet
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§5

Avtal om gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna och
Sundbyberg
SN11/71-701
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att:
1. Ekerö kommun fr o m den 1 oktober 2013 ingår i gemensam familjerättsnämnd
med Solna stad och Sundbybergs stad.
2. Fastställa förslag till avtal om gemensam nämnd och verksamhet för
familjerättsliga frågor.
3. Fastställa förslag till reglemente för gemensam familjerättsnämnd för
Ekerö kommun, Solna stad och Sundbybergs stad.
4. Fastställa reviderat reglemente för Socialnämnden (KFS 50:1).
5. Kostnaderna för den gemensamma familjerättsnämnden ska belasta
Socialnämndens befintliga driftbudget.
6. Efter att samtliga kommuner beslutat om samgående i gemensam familjerättsnämnd ska Ekerö kommunfullmäktige utse en ledamot och två ersättare till
nämnden.
7. Detta beslut gäller under förutsättning att Solna stad och Sundbybergs stad
fattar motsvarande beslut.
_____
Deltar ej i beslut
Ingalill Säll (C), Christina Blom Andersson (KD), Inger Andersen (S), P A
Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslut.
_____
Särskilt yttrande
Desireé Björk (Ö) inkommer med särskilt yttrande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2012-03-07 ge socialkontoret i uppdrag att utreda
förutsättningar för ett samgående med Solna och Sundbyberg gällande gemensam
familjerättsverksamhet.
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Forts. § 5
Socialkontoret har utrett förutsättningarna för ett samgående med den
familjerättsverksamhet som sedan 2009 drivs gemensamt av Solna och
Sundbyberg. Utredningen redovisades till socialnämnden 2012-09-26 varpå
nämnden gav kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till avtal om
gemensam familjerättsverksamhet med Solna och Sundbyberg.
Förslag till avtal om gemensam nämnd och verksamhet för familjerättsliga frågor
samt reglemente för gemensam familjerättsnämnd mellan Ekerö kommun, Solna
stad och Sundbybergs stad föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-16
PM 2012-09-03 rev 2012-09-26 Gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna
och Sundbyberg
Avtal om gemensam nämnd och verksamhet för familjerättsliga frågor i Ekerö
kommun, Solna Stad och Sundbybergs stad 2012-12-18
Reglemente för gemensam familjerättsnämnd för Solna, Sundbyberg och Ekerö
Reglemente för Socialnämnden Ekerö kommun (KFS 50:1)
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
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Adelsö den 18 februari 2013
Särskilt yttrande i Ekerö socialnämnd
vid sammanträdet den 13 februari 2013
Från Desirée Björk Öpartiets representant i Ekerö socialnämnd

Särskilt yttrande i ärende 5. Avtal om gemensam familjerättsverksamhet Ekerö, Solna och
Sundbyberg.
Ett sammangående medför vissa fördelar men också vissa nackdelar som framgår av underlaget.
Öpartiet anser att nackdelarna överväger de positiva aspekterna.
Vi anser att det är viktigt att ha kvar familjerätten och den kompetens det medför i kommunen.
Det är också olyckligt att våra kommunmedborgare allt som oftast är tvungna att söka expertis
hjälp utanför vår kommun.
Ekerö kommun kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer
flyttar. Ökad befolkningsmängd medför också ökad efterfrågan på kommunens tjänster och
service.
Vi måste alltid ha med denna aspekt när vi fattar beslut.

Desirée Björk öpartiet
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§6

Förslag till överenskommelse om samverkan och verksamhetsbidrag mellan Brottsofferjouren Västerort och Solna – Sundbyberg –
Ekerö för perioden 2013-01-01 t o m 2014-12-31
SN13/32-008
Socialnämndens beslut
1. Med hänvisning till Socialnämndens beslut 2012-06-13 om samverkan med
Brottsofferjouren i Västerort fastställer Socialnämnden ny överenskommelse
om samverkan mellan Brottsofferjouren Västerort och Ekerö under perioden
2013-01-01 t o m 2014-12-31 under förutsättning att samverkande kommuner
fattar samma beslut i respektive nämnd.
2. Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsbidrag om 3,17 kronor per
kommuninvånare och år under samma period till Brottsofferjouren Västerort
under förutsättning att samverkande kommuner fattar samma beslut i
respektive nämnd.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen (Kap 5 § 11) ansvar för att den som
utsatts för brott och dennes närstående får hjälp och stöd. Socialnämnden kan för
ändamålet samverka med bl a ideella organisationer för utförandet av detta. Ekerö
kommun har under flera år i samverkan med Solna och Sundbyberg beviljat
verksamhetsbidrag till den för kommunerna, gemensamma brottsofferjouren (BoJ)
Solna – Sundbyberg – Ekerö, belägen i Sundbyberg. Kommunerna har haft en
gemensam skriftlig överenskommelse med BoJ dels om hur samverkan ska ske
samt på vilket sätt kommunerna ska stödja BoJ ekonomiskt. Med anledning av att
dåvarande BoJ:s verksamhet för kommunerna upphörde vid halvårsskiftet 2012
överfördes ansvaret för verksamheten till BoJ Västerort. Detsamma skedde med
den del av verksamhetsbidraget som återstod för resterande del av 2012.
Socialnämnden beslutade i juni 2012 att teckna tillfällig överenskommelse om
samverkan och verksamhetsbidrag fram till årsskiftet 2012/2013. Socialnämnden
uppdrog samtidigt till socialkontoret att återkomma med förslag på ny
överenskommelse om samverkan och verksamhetsbidrag fr o m 2013-01-01.
BoJ Västerort ansvarar nu sedan 1/7 2012 genom samverkan med Ekerö, Solna,
Sundbyberg och stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby för stöd och hjälp
till brottsutsatta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-15
Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort, förslag
2013-01-01
Socialnämndens protokoll 2012-06-13 § 96
_____
Expedieras
Socialkontoret
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§7

Översyn av geografisk indelning i valfrihetssystemet för hemtjänst
SN12/34-732
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att valfrihetsystemet inte ska övergå till en geografisk
indelning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ett av Ekerö kommuns sju verksamhetsmål är att ”möjligheten för den enskilde att
välja utförare av de kommunala tjänster man har rätt till, ska öka”.
1 januari 2009 infördes Lagen Om Valfrihetssystem, LOV. Lagen är ett verktyg för
de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att
överlåta valet av utförare till brukaren. Lagen är ett alternativ till Lagen om
offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas för handikapp- och äldreomsorg
samt för hälso-och sjukvård.
Kommunfullmäktige i Ekerö kommun beslutade 2009-12-15 att införa
valfrihetssystem enligt LOV för sex tjänster inom Socialnämndens verksamhetsområde, bl a hemtjänst. Förutsättningar och villkor för utförare regleras i
förfrågningsunderlag som fastställs av Socialnämnden. Ett av de villkor som ställs
är att utförarna ska ta emot service- och/eller uppdrag i hela kommunen.
Socialnämnden gav 2012-09-26 nämndkontoret i uppdrag att ”lämna förslag till
distriktsindelning för hemtjänst för möjliggörande av införande 1 juli 2013”.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-04
PM 2013-01-03, Översyn av geografisk indelning i valfrihetssystemet för hemtjänst.
_____
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Utredning och upphandling av nytt ramavtal för köp av enstaka
platser för LSS-insatser: Boende med särskild service och
korttidstillsyn
SN13/31-739
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att i samarbete med nordvästkommunerna genomföra
ramavtalsupphandling enligt LOU för köp av externa platser avseende LSSinsatserna boende med särskild service och korttidstillsyn.
2. Nämndkontoret får i uppdrag att redovisa förslag till förfrågningsunderlag och
ersättningsnivåer senast juni 2013.
3. Nämndkontoret får i uppdrag att inför påföljande upphandlingar avseende
LSS-insatser belysa möjligheten att upphandla enligt LOV.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun ingår i ett samarbete med nordvästkommunerna bl a avseende köp
av enstaka platser för LSS-insatser. Sedan 2004 har kommunerna gemensamt
upphandlat ramavtal för enstaka köp av platser för insatserna daglig verksamhet,
korttidsvistelse, boende med särskild service och korttidstillsyn.
Ramavtalet för köp av enstaka platser för boende med särskild service och
korttidstillsyn löper ut 2013-12-31. Nordvästkommunerna samarbetar även denna
gång med att ta fram förfrågningsunderlag och en gemensam ersättningsmodell
utifrån nivåbedömningsmodellen.
Ärendet syftar till att belysa förutsättningarna för upphandling av LOU respektive
LOV för LSS-insatserna boende med särskild service och korttidstillsyn inför att
aktuellt ramavtal upphör 2013-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-15
PM – Utredning och upphandling av nytt ramavtal för köp av enstaka platser för
LSS-insatser: boende med särskild service och korttidstillsyn daterat
2013-01-11.
Bilaga 1
_____
Expedieras
Upphandlingsfunktionen
Nämndkontoret
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§9

Införande av värdighetsgarantier inom särskilt boende i Ekerö
kommun
SN11/46-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer värdighetsgarantier för särskilt boende.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun har beviljats statsbidrag för att utforma och införa
värdighetsgarantier inom särskilt boende i kommunen.
Värdighetsgarantierna ska utgå från den nationella värdegrunden som finns
inskriven i socialtjänstlagen: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Enligt
Socialstyrelsens vägledning ska garantierna konkretisera och förtydliga hur
kommunerna, utifrån lagstiftning och föreskrifter, ska tillämpa den nationella
värdegrunden inom äldreomsorgen. Garantierna ska svara på hur och på vilket sätt
insatser till äldre ska genomföras. Äldre personer och deras anhöriga ska på ett
enkelt sätt kunna få information om vad man som boende på en särskild boendeenhet i kommunen kan förvänta sig av den vård och omsorg som bedrivs.
Under ledning av utvecklingsledare sattes en arbetsgrupp ihop bestående av
sektionschefer, sjuksköterskor, undersköterska som har träffats under hösten och
tagit fram ett förslag till åtta värdighetsgarantier. I arbetsgruppen har representanter från samtliga av kommunens särskilda boenden deltagit.
Förslaget till värdighetsgarantier har remitterats till anhöriggruppen för personer
med demenssjukdom vars anhöriga i hög utsträckning bor på något av kommunens
särskilda boenden. Även kommunala pensionärsrådet och sektionen för äldre och
personer med funktionsnedsättning har tagit del av förslaget och fått möjlighet att
inkomma med synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – 2013-01-03
PM 2013-01-10 – Införande av värdighetsgarantier inom särskilt boende i Ekerö
kommun daterat
Bilaga – sammanställning av remissvar, daterat 2013-01-10
_____
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§ 10

Fortsatt utveckling av träffpunkten Solrosen
SN12/142-739
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar utöka anslaget till träffpunkten Solrosen med högst 350
tkr 2013 för att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten.
2. Socialnämnden beslutar att ge intern produktion i uppdrag att i samband med
uppföljning av 2013 års överenskommelse återkomma med en uppföljning av
Solrosens utveckling.
3. Socialnämnden ger nämndkontoret i samarbete med intern produktion i
uppdrag att i juni återkomma med redovisning av hur lokalfrågan för Solrosen
kan lösas.
4. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att utreda Solrosens lokalbehov
på längre sikt.
_____
Sammanfattning av ärendet
Antalet besökare vid Solrosen har ökat. Under 2012 från i genomsnitt 15 personer
per dag till 20 personer per dag. Omkring 100 personer besöker regelbundet
verksamheten.
Det ökande besöksantalet har medfört att verksamheten med befintligt driftsanslag
(och personalbemanning) endast i begränsad omfattning ge individuellt stöd.
De befintliga lokalerna sätter i övrigt av säkerhetsskäl begränsningar vad gäller
antal besökare.
Mot bakgrund av detta beslutade 2012-09-26 gav Socialnämnden uppdrag till
nämndkontoret att återkomma med förslag till fortsatt hur Solrosens verksamhet
fortsatt kan utvecklas. I uppdraget ingår att belysa behovet av eventuella ökade
ekonomiska resurser till verk-samheten.
Nämndkontoret och intern produktion har med anledning av uppdraget haft
dialoger kring den fortsatta utvecklingen av Solrosen. Intern produktion utifrån
detta konkretiserat förslag till och förutsättningar för fortsatt utveckling av
verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-14
PM 2013-01-11 - Solrosen, Produktionsområde Omsorg
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-02-21

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 19

Sammanträdesprotokoll
2013-02-13
Forts. § 10
Expedieras
Produktionsenhet Omsorg
Solrosen
Nämndkontoret
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§ 11

Uppföljning av Omvårdnadslyftet 2012 och ansökan för 2013 års
medel
SN13/36-047
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar uppföljningen till protokollet.
2. Socialnämnden beslutar inge ansökan om statsbidrag (505 002 kr) för
Omvårdnadslyftet 2013.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2011 har Ekerö kommun beviljats statsbidrag för en utbildningssatsning för
personal inom äldreomsorgen kallad Omvårdnadslyftet.
Utbildningssatsningen pågår under 2011-14 och kommunerna får ansöka om
statsbidrag årsvis. Socialstyrelsen administrerar statsbidraget och ger varje år ut
anvisningar för hur innevarande års medel får användas.
I januari har nämndkontoret redovisat medlen för 2012 till Socialstyrelsen och
uppföljningen presenteras i detta ärende tillsammans med förutsättningarna för
hur 2013-års statsbidrag får användas.
Ekerö kommun har möjlighet att ansöka om statsbidrag om 505 002 kr 2013.
Under 2013 har uppdraget för utbildningssatsningen utvidgats till att inte enbart
omfatta personal inom äldreomsorgen utan också personal som arbetar med
personer med funktionsnedsättning. Dock omfattas inte lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) utan enbart socialtjänstlagen (SoL), d v s främst
personal inom boendestöd och inom personlig assistans där insatser med SoLbeslut förekommer.
Samarbetet med Vuxenutbildningen kommer att fortsätta under 2013 för de
medarbetare som är intresserade av att studera på gymnasienivå. Kontoret har
informerat samtliga utförare som berörs om möjligheten att studera via
Omvårdnadslyftet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-16
PM 2013-01-16 – Uppföljning av Omvårdnadslyftet 2012 och ansökan om
statsbidrag för 2013
_____
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§ 12

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2012
SN11/12-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer redovisningen och överlämnar den till Länsstyrelsen i
Stockholms län.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun har beviljats statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
Länsstyrelsen i Stockholm län begär årligen redovisning av verksamheten.
Redovisningen av 2012 års verksamhet med protokoll från ansvarig nämnd ska
vara Länsstyrelsen tillhanda senast februari 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-30
PM – Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2012, 2013-01-29
Meddelande 2012-11-26 - redovisning av verksamhet med personligt ombud år
2012, Länsstyrelsen i Stockholms län
____
Expedieras
Länsstyrelsen i Stockholms län
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§ 13

Rapport till kommunens revisorer, ej verkställda beslut enligt 9 §
enligt LSS, enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § SoL, kvartal fyra
2012
SN12/13-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar redovisning avseende kvartal fyra 2012 och överlämnar
rapporten till kommunens revisorer.
____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden skall till kommunens revisorer lämna en rapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange
vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall även lämna en rapport till
kommunens revisorer över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Nämnden skall också ange vilka typer av bistånd/insatser
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive
beslut.
Rapportering ska ske en gång per kvartal och denna rapport avser 4:e kvartalet
2012.
SoL = Socialtjänstlag (2001:453)
LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutsunderlag
Protokoll: Socialnämndens individutskott 2013-01-08
Rapporter
Tjänsteutlåtande 2013-01-08
_____
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§ 14

Rapport till kommunfullmäktige, ej verkställda beslut enligt 9 §
enligt LSS, enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § SoL, kvartal fyra
2012
SN12/14-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar redovisning avseende kvartal fyra 2012 och överlämnar
rapporten till kommunfullmäktige.
____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en rapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange
vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall även lämna en rapport till
kommunfullmäktige hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § och
9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Nämnden skall också ange vilka typer av bistånd/insatser
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive
beslut.
Rapportering ska ske en gång per kvartal och denna rapport avser 4:e kvartalet
2012.
SoL = Socialtjänstlag (2001:453)
LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutsunderlag
Protokoll: Socialnämndens individutskott 2013-01-08
Rapporter
_____
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Kommunstyrelsen
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§ 15

Uppföljning bostad särskild service - Solbacken
SN 12/38-043
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Sammanfattning av ärendet
Nämndkontoret och socialkontoret har gjort en verksamhetsuppföljning på
Solbacken, en bostad med särskild service som drivs av Frösunda LSS AB på
uppdrag av Ekerö kommun.
Solbacken ligger på Adelsö. Boendet består av sex lägenheter, fyra ligger i
anslutning till varandra i en enplansvilla och två satellitlägenheter ligger belägna i
det tillhörande annexet.
Uppföljning genomfördes 28 november 2012. Dokument som begärdes vid
uppföljningen inkom i december. Socialkontoret kommer att genomföra en
individuppföljning den 23 januari 2013. Uppföljningen kompletteras med en kort
sammanfattning av individuppföljningen till nämndens sammanträde i februari.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-01-31
Uppföljning av utförare – bostad med särskild service LSS daterad 2012-12-04
rev 2013-01-31
_____
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§ 16

Kvalitetsäkring av familjehem och jourhem
SN12/140-751
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndsordförande motsvarande i Nordväst har gett
socialchefer/motsvarande i uppdrag att Nordvästkommunerna i samverkan ska
arbeta fram förslag till gemensamma:
-

Kvalitetskriterier för upphandling av jourhem/familjehem
Avtalsmallar för jourhem/familjehem
Rutiner inför jourhemsplaceringar/familjehemsplacering
Rutiner under jourhems/familjehemsplacering
Rutiner/handlingsplan då jourhems/familjehemsplaceringen havererar
Uppföljningssystem för jourhem/familjehem på individnivå med barnens
perspektiv samt verksamhetsnivå
- Uppföljningssystem för jourhems/familjehemsplacerade barn och
skolgång
- Mallar för mätning av effekt av insatsen jourhem/familjehem
Uppdraget ska vara slutfört under hösten 2012 och avrapporteras senast
2013-02-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-15
Uppdrag från Socialnämndsordförande i Nordväst
_____
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§ 17

Redovisning av beslut avseende kostnadskontroll och
effektivisering
SN12/5-042
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Nämndkontoret och Socialkontoret får i uppdrag att återkomma med
redovisning av plan för genomförande av givna uppdrag och övriga inom
kontoret initierade aktiviteter avseende kostnadskontroll och effektivisering.
_____
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav 2012-11-25 nämndkontoret i uppdrag att redovisa lagda
uppdrag avseende kostnadskontroll och effektivisering.
Sammanställning av beslut under 2012 vilka ännu inte är avrapporterade eller
avslutade redovisas i PM.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-09
PM 2013-01-09, Redovisning av Socialnämndens beslut avseende kostnadskontroll och effektivisering.
_____
Expedieras
Socialkontoret
Nämndkontoret
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§ 18

Fråga om handläggningstider m m vad gäller insatser enligt LSS
SN13/43-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens beslutade 2012-12-20 ge socialkontoret i uppdrag att återkomma
med en redovisning av handläggningstider och biståndsbeslut inom LSS.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-16, rev 2013-02-01
Socialnämndens protokoll 2012-12-20 § 195
_____
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§ 19

Redovisning av stimulansmedel för utveckling av vård och omsorg
om äldre personer 2012
SN11/99-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har mellan 2007 och 2011 beviljats stimulansmedel för att utveckla
vården om omsorgen om äldre personer. 2011 års medel fick även användas under
2012.
Socialstyrelsen har begärt redovisning över hur medlen använts 2012. Lämnade
uppgifter kommer att redovisas i en slutrapport som Socialstyrelsen ska lämna till
regeringen under 2013.
Redovisningen har överlämnats till Socialstyrelsen och ska kompletteras med
Socialnämndens protokoll senast den 30 juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-14, rev 2013-02-04
Enkätsvar
_____
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Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-02-21

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 29

Sammanträdesprotokoll
2013-02-13
§ 20

Hemtjänstens tillgänglighet av sjukvårdspersonal
SN13/47-779
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2013-01-30 ge nämndkontoret i uppdrag att följa upp
hemtjänstens tillgänglighet av sjukvårdspersonal under nätter och helger.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-01
Verkställighetsbeslut, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2012-05-28
____
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§ 21

Månadsrapport: Valfrihetssystem enligt LOV – information per
2012-12-31
SN12/12-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Information lämnas om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2012-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-15, rev 2013-01-31
_____
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§ 22

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN12/11-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2012-12-27 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2012-12-27
_____
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§ 23

Månadsrapport: Redovisning av köpta platser inom individ- och
familjeomsorg, socialtjänsten
SN13/34-709
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har upprättat förslag till struktur för månadsrapport avseende
platser i heldygnsomsorg för hem för vård och boende samt familjehem gällande
barn, ungdomar och vuxna inom individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Förslag till struktur för månadsrapport 2013-01-31
_____
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§ 24

Anmälan delegationsbeslut
SN13/4-002
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Jäv
Desireé Björk (Ö) anmäler jäv.
_____
Handlingar
Följande handlingar anmäls vid dagens sammanträde:
Socialnämndens individutskott
Individutskottets protokoll 2012-12-11 §§ 176-195
Individutskottets protokoll 2012- 12-14 §§ 196-198
Individutskottets protokoll 2013-01-08 §§ 1-12
Individutskottets protokoll 2013-02-05 §§ 13-24
Individ- och familjeomsorg
Delegationslista ekonomi 2012-12-10
Delegationslista utredning och behandling 2012-12-10
Beslutslista 2012-12-10
Delegationsbeslut utredning och behandling 2013-01-15
Beslutslista 2013-01-15
Delegationslista ekonomi 2013-01-15
Äldreomsorg, LSS och SoL
Delegationslista LSS 2012-12-05
Delegationslista Omsorg 2012-12-10
Delegationslista LSS 2013-01-14
Delegationslista Omsorg 2013-01-16
Delegationslista Omsorg 2013-01-14
Socialnämndens ordförande
Delegationsbeslut Begäran om överföring av anlag i investeringsbudget 2012 till
2013 800 tkr, § 1/2013
_____
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§ 25

För kännedom
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen
_____
Ärendebeskrivning
Följande handlingar cirkulerar i pärm under sammanträdet:
 Rapport från kontaktpolitikerbesök på Färingsöhemmet 2012-05-22
 Skrivelse 2012-12-31 angående måltider på Ekgården
 Rapport från kontaktpolitikerbesök på Kajutan 2012-12-06
 Skrivelse 2013-01-17 till Socialnämnderna inom Kammarrättens i
Stockholm domkrets
 SKLs synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda
boenden
 Socialstyrelsen: Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat 1
januari 2014
 Statistikrapport – kommunal vård
 Verksamhetsberättelse FOU nu 2012
 Tackkort från Inga Guenzel
 Skrivelse 2012-01-21 angående Ekgårdens matsal
 Särkostnadskalkyl för matsalen på Ekgården
 Skrivelse/mail 2013-01-29/30 angående lunchservering på Ekgården
 Skrivelse 2013-01-31 angående lunchservering på Ekgården
 Inbjudan: Äldrekonferens 2013, 10-11 april
 Miljönämndens beslut 2013-01-30 §4 – riktlinjer för alkoholservering m m
 Västerortspolisen informerar: månadsbrev januari 2013
_____
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§ 26

Övrig information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Sammanfattning av ärendet
 Christina Blom Andersson (KD) informerar om Melodifestivalen för
funktionshindrade där hon närvarade som representant för Socialnämnden.
 Desireé Björk (Ö) framförde önskemål om möjligheten utbildning alternativt
seminariedag avseende personer med neuropsykiatriska diagnoser.
____
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