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§ 27

Nytt verksamhetssystem i socialtjänsten - lägesrapport
SN10/38-043
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
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.
Projektledare Leif Solnestam föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-15
_____
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§ 28

Redovisning av resultat från livsstilsundersökningen
”Stockholmsenkäten” 2012
SN13/57-759
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun har sedan år 2002 genomfört livsstilsundersökningar bland elever i
åk 9 och åk 2 på gymnasiet, genom ”Stockholmsenkäten”. Samma undersökning
genomförs i samma målgrupp i ett stort antal kommuner i länet, vilket ger ett bra
jämförelseunderlag. Undersökningen genomfördes senast år 2012 vilket är sjätte
gången den genomförs i kommunen, vilket ger en god bild över hur olika trender
utvecklas.
Annika Magnusson, Samordnare Alkohol Drogpreventivt, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-12
_____
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§ 29

Patientsäkerhetsberättelse 2012
SN13/53-735
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer patientsäkerhetsberättelse för 2012.
2. Socialnämnden noterar patientsäkerhetsberättelser för Ekgården,
Färingsöhemmet och Kullen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 har ansvarig vårdgivare skyldighet att
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetslagen syftar till att
främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet
vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i
patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att varje år upprätta
patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
I Ekerö Kommun är Socialnämnden ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvården
de särskilda boendeenheterna. Samtliga verksamheter har upprättat en
patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits
2012.
Annicka Pantzar (MAS) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-22 rev. 2013-03-08
Socialnämndens Patientsäkerhetsberättelse 2012
Patientsäkerhetsberättelse 2012, Ekgården
Patientsäkerhetsberättelse 2012, Färingsöhemmet
Patientsäkerhetsberättelse 2012, Kullen
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-03-26

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 7

Sammanträdesprotokoll
2013-03-20
§ 30

Marknadsundersökning – intresset för seniorbostäder i Stenhamra
SN12/158-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ett nytt särskilt boende ska uppföras i
Stenhamra. I samband med revideringen av ramprogrammet för det särskilda
boendet ska förslag till programbeskrivning för seniorbostäder tas fram.
Socialnämnden har därför gett nämndkontoret i uppdrag att utföra en
marknadsundersökning för att kartlägga intresset för seniorbostäder i Stenhamra.
Marknadsundersökningen syftar till att kartlägga intresset för denna typ av
bostäder, efterfrågad storlek och upplåtelseform samt vilka gemensamhetslokaler
som skulle kunna vara intressanta för samnyttjande med det särskilda boendet.
Marknadsundersökningen genomförs via postenkät som skickats ut till 800
personer i kommunen som är 55 år och äldre. Undersökningens resultat redovisas i
samband med nämndens sammanträde den 20 mars.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-11 rev. 2013-03-13
PM – Marknadsundersökning – intresset för seniorbostäder i Stenhamra, daterat
2013-02-11 rev. 2013-03-13
_____
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§ 32

Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden
SN13/7-043
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar verksamhetsberättelse för 2012 till Kommunstyrelsen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med
funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Driftbudget för 2012 är 395
mkr (netto). Nämnden redovisar ett negativt resultat för 2012 om ca 14,9 mkr.
Avvikelsen motsvarar 3,8 % av nettobudget.
Årets negativa resultat beror till övervägande del av ökade behov inom individ- och
familjeomsorgens område främst av kvalificerad missbruksvård, boende för
personer med psykiska funktionsnedsättningar/socialpsykiatri och institutions- och
familjehemsvård för barn och unga. Det i budget sänkta anslaget för
kontaktpersoner-/familjer har inte kunnat genomföras vilket också påverkar
resultatet negativt. Andra orsaker till underskottet är högre hemtjänstvolymer och
kostnader för socialkontorets ledning och administration.
Det gångna året har fortsatt präglats av verksamhetsutveckling inom ett stort antal
områden i riktning mot för Ekerö kommuns mål och mål för socialtjänsten.
Måluppfyllelsen för målen för socialtjänsten bedöms för fem av de sex målen i en
fyragradig skala vara 2 ”inte helt uppnått/är på väg” och för ett vara nivå 3 ”ej
uppnått men påbörjat”. Uppföljningar visar på att socialtjänsten i många delar har
en god kvalitet. Arbetet är inriktat mot fortsatta kvalitetsförbättringar i
myndighetsutövningen och i tjänsterna.
Av investeringsbudgetens 9,5 mkr användes endast en mindre del, ca 1,6 mkr.
Tidplanerna för nytt trygghetslarm vid Kullen och nytt verksamhetssystem i
socialtjänsten framflyttades. Beslut fattades om att tills vidare inte uppföra
tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet i avvaktan på det särskilda boendet i
Stenhamra.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-15 rev. 2013-03-07
PM 2013-02-15 rev. 2013-03-07, verksamhetsberättelse 2012 - Socialnämnden
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 34

Utveckling-/åtgärdsplan – Socialkontoret
SN13/49-709
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen samt ger Socialkontoret i uppdrag att
återkomma med lägesrapport i juni 2013.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens bokslut för 2012 visar ett underskott på ca 15 miljoner i
förhållande till budget. Åtgärder har under året vidtagits för att bromsa
kostnadsutvecklingen.
Vid socialnämndens sammanträde 2013-02-13 redovisades lagda uppdrag avseende
kostnadskontroll och effektivisering. Socialnämnden gav kontoret i uppdrag att
återkomma med redovisning av plan för genomförande av givna uppdrag och
övriga inom kontoret initierade aktiviteter avseende kostnadskontroll och
effektivisering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-21
_____
Expedieras
Socialkontoret
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§ 35

Utökning av platser för ensamkommande barn
SN13/55-133
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att i avtal med Migrationsverket angående mottagande av
ensamkommande asylsökande barn begära utökning till sex platser för permanent
uppehållstillstånd (PUT).
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn och har ett avtal där
kommunen är skyldig att tillhandahålla boendeplatser för tre asylsökande barn och
två barn med permanent uppehållstillstånd (fortsättningsvis betecknat som PUT).
Avtalet reglerar bland annat de statliga bidrag som kommunen får för mottagandet.
En belagd boendeplats inom avtalet ger kommunen 1900 kr i statsbidrag per plats
och dygn.
Ekerö kommun har i nuläget ansvar för tre barn som söker asyl och nio barn som
har fått PUT. Kommunen har alltid ett fortsatt ansvar för barnet efter beslut om
PUT och därmed står dagens avtal inte i relation till det faktiska antalet barn
kommunen ansvarar för. Eftersom det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att ha
ett avtal med fler PUT-platser föreslås kommunen besluta att avtala med
Migrationsverket om att tillhandahålla sex PUT-platser istället för nuvarande två.
Förslaget påverkar inte Ekerö kommuns avtal gällande asylplatser som även
fortsättningsvis ska uppgå till tre platser. En utökning av antalet PUT-platser
påverkar inte det faktiska antalet barn som Ekerö kommun kommer att ta emot och
ansvara för.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-15
_____
Expedieras
Socialkontoret
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§ 36

Revisionsrapport – Styrning och anpassning av Kundvalssystem till
LOV
SN13/41-007
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
PWC har på uppdrag av Ekerö kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en
förstudie av Ekerö kommuns styrning och anpassning till kundvalssystem enligt
LOV (Lagen om valfrihetssystem).
Syfte har varit att besvara om Socialnämndens styrning och anpassning av
kundvalssystem enligt LOV är ändamålenlig. För att få svar på detta innefattar
granskningen ett flertal kontrollfrågor/granskningsmål.
Revisionsrapport har inkommit till Socialnämnden.
Revisionens slutsats är att ”Socialnämndens styrning och anpassning av
kundvalssystem inom LOV är ändamålsenlig och att det därför inte finns skäl att
fördjupa granskningen i dagsläget”.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-07
Revisionsrapport – förstudie, Styrning och anpassning av kundvalssystem till LOV,
PWC januari 2013.
_____
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§ 37

Sammanställning av synpunkter och klagomål 2012
SN12/48-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Synpunktshanteringen är en del av Socialnämndens ledningssystem och i detta
ärende presenteras sammanställningen av inkomna synpunkter 2012. Synpunktsoch klagomålshanteringen ska fungera som ett instrument för verksamheterna och
beställarkontoren att systematiskt samla in och analysera synpunkter. Samtliga har
fastställda rutiner för synpunktshanteringen och ansvar att följa upp och åtgärda
inkomna synpunkter.
Denna sammanställning avser inte tillbud och avvikelser såsom Lex Sarahanmälningar, Lex Maria-anmälningar eller anmälan av personskada i verksamhet
enligt LSS då dessa följer särskilda riktlinjer.
Sammanställningen visar att totalt 97 synpunkter har redovisats från
socialtjänstens verksamheter under 2012. Av dessa ryms 44 under kategorin beröm.
53 andra synpunkter har inkommit och de är främst fördelade över kategorierna
utförande, bemötande och övrigt. Det är ett liknande resultat jämfört föregående
års sammanställning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-19
PM – Sammanställning av synpunkter och klagomål 2012 daterat 2013-02-19
_____
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§ 38

Ändrade öppettider för beroendemottagningen i Ekerö/Fyren samt
psykiatrin
SN13/56-759
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Beroendecentrum Stockholm driver beroendemottagning i Ekerö kommun sedan
januari 2010. Beroendemottagningen är en integrerad mottagning där kommunen
erbjuder kurator för samtal, anhörigstöd och återfallsprevention i grupp. Tillgången
till kuratorns tjänster sker genom remiss från beroendemottagningens läkare, egen
kontakt eller via socialsekreterare för personer som är aktuella för utredning och
insatser genom socialtjänsten. Målgruppen är personer från 18 år. Dock slussas
unga vuxna till stor del vidare till Mini-Maria som riktar sig till personer upp till 23
år.
Mottagningen delas med behandlingsenhetens psykiatri i Alvik som driver
nybesöksmottagning i lokalerna. Beroendemottagning, kurator och psykiatri är
beroende av varandra vad gäller bemanning för att tillförsäkra att personal inte
arbetar ensamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-15
_____
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§ 39

Sammanställning av Öppna jämförelser 2012 – Vård och omsorg om
äldre
SN12/157-739
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Nämndkontoret får i uppdrag att återkomma med fördjupad redovisning
avseende indikator ”närvarande i dödsögonblicket”.
_____
Sammanfattning av ärendet
Varje år presenterar Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) en övergripande rapport om vården och omsorgen om äldre
personer. I år består undersökningen av 38 fastställda indikatorer som hämtats
från olika källor, bl a Socialstyrelsens brukarundersökning, Senior Alert och
Palliativa registret.
I ärendet redovisas resultaten för äldreomsorgen i Ekerö kommun samt hur
resultatet för respektive indikator förhåller sig till resultatet i länets övriga
kommuner och riket.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-19 rev. 2013-03-07
PM – Sammanställning av Öppna jämförelser 2012 – Vård och omsorg om äldre
daterat 2013-02-19 rev. 2013-03-07
Bilaga: Sammanställning av Ekerö kommuns resultat daterad 2013-02-12 rev.
2013-03-07
_____
Expedieras
Nämndkontoret
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§ 40

Resultatindikation för Socialnämnden per februari 2013
SN13/6-042
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden noterar Socialkontorets i § 34 redovisade åtgärdsplan för ökad
kostnadseffektivisering i enlighet med av nämnden lagda uppdrag.
_____
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.
Resultatindikationen per februari pekar på ett negativt resultat om 12 mkr 2013.
Bedömningen är till övervägande del relaterad till individ- och familjeomsorg och
äldreomsorg. Volym- och kostnadsutveckling under 2012 inom dessa verksamhetsområden påverkar kostnaderna också innevarande år.
Riskområden är framförallt volymförändringar inom individ- och familjeomsorg
främst dygnetruntvård för barn och unga samt missbruksvård. En fördjupning av
områden för risk kommer att göras i verksamhetsredovisningen per mars.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-14
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 41

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN13/11-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2013-02-25 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2013-02-25
_____
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§ 42

Månadsrapport: Valfrihetssystem enligt LOV – information per
2013-01-31
SN13/12-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Information lämnas om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2013-01-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-11
_____
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§ 43

Månadsrapport: Redovisning av köpta platser inom individ och
familjeomsorg, socialtjänsten
SN13/34-709
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2013-02-21 avseende platser i
heldygnsomsorg för hem för vård och boende samt familjehem gällande barn,
ungdomar och vuxna inom individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Månadsrapport 2013-02-21
_____
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§ 44

Anmälan delegationsbeslut
SN13/4-002
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Jäv
Desirée Björk (Ö) anmäler jäv.
_____
Handlingar
Följande handlingar anmäls vid dagens sammanträde:
Socialnämndens individutskott
Protokoll 2013-02-19 §§ 25-30
Protokoll 2013-03-05 §§ 31-45
Individ- och familjeomsorg
Beslutslista 2013-02-12
Delegationsbeslut ekonomi 2013-02-12
Delegationsbeslut utredning och behandling 2013-02-12
Delegationsbeslut ekonomi 2013-03-12
Delegationsbeslut utredning och ekonomi 2013-03-12
Beslutslista 2013-03-12
Äldreomsorg, LSS och SoL
Delegationslista LSS 2013-02-04
Delegationslista Omsorg 2013-02-11
Delegationslista Omsorg 2013-03-04
Delegationslista LSS 2013-03-04
Nämndansvarig Socialnämnden
Delegationsbeslut 2013-02-25
_____
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För kännedom
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Följande handlingar cirkulerar i pärm under sammanträdet:
 Folder från Socialstyrelsen: Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer
en äldre person med demenssjukdom
 Följebrev till folder från Socialstyrelsen om rapporten; Effekter av stöd till
anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre - en
systematisk översikt.
 Information från Socialstyrelsen: Äldres behov i centrum Dnr 27400/2012
 Information: Stöd till anhöriga - vägledning till kommunerna, Dnr 00752/2009
 Inbjudan: Anhörigriksdagen 2013, Varberg 23-24 april, Anhörigas
riksförbund
 Korrespondens om vinster från kommunalskattefinansierade
välfärdsentreprenader
 Inbjudan från kammarkollegiet: Kostnadsfri utbildning om upphandling av
vård och omsorg om äldre
 Statistikrapport – kommunal vård för perioden 2013-01-01 – 2013-01-31
 Inbjudan: Att stödja utan att styra - hur kan kommunerna göra för att stödja
arbetsintegrerande sociala företag (Temagruppen och SKL)
 Inbjudan: Öppet hus på Stegehus Waldorfskola 11 april.
 Skrivelse om familjerådgivning
 Information från Regeringskansliet; ”Vårda demokratin – Våldsbejakande
extremism angår oss alla". Informationshäfte finns hos nämndsekreteraren.
 Kontaktpolitikerbesök – Boendestöd, 2013-02-13
 Kontaktpolitikerbesök – Ekgården, 2013-03-11
 Statistikrapport – kommunal vård för perioden 2013-02-01 – 2013-02-28
_____
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Övrig information
Inger Andersen (S) informerar om kontaktpolitikerbesök på Boendestöd den
2013-03-04. Rapport från besöket finns anmält under § 45 För kännedom.
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