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§ 49

Tilldelningsbeslut i upphandling avseende insatser för vuxna med
missbruk
SN12/90-759
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar ingå ramavtal med följande anbudsgivare för köp av
insatser för vuxna med missbruk:


Arbetskooperativ
- Anbud 1: Basta Arbetskooperativ med firma Basta Arbetskooperativ
- Anbud 2: Basta Väst AB
- Anbud 3: Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma
Skyddsvärnet i Stockholm



Behandling av missbrukare med behov av särskilda insatser
- Anbud 1: AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB
- Anbud 5: Icuro Sverige AB



Behandlingshem 12-stegsbehandling för drogmissbruk
- Anbud 1: AB Villa BoCilla HVB-hem
- Anbud 3: Attendo Individ och familj AB
- Anbud 4: D Erixon Konsult AB
- Anbud 5: Halvvägshuset Per aspera AB
- Anbud 8: Korpbergets Behandlingscenter AB
- Anbud 9: Nämndemansgården i Sverige AB
- Anbud 11: SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
- Anbud 13: Strömbacka REHAB Aktiebolag
- Anbud 14: Victory-Gruppen AB
- Anbud 15: VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLAND
- Anbud 16: Wäxthuset i Väddö Aktiebolag



Omvårdnadsboende för kroniska missbrukare
- Anbud 2: FRÄLSNINGSARMÉN
- Anbud 3: Hopplunda Aktiebolag
- Anbud 6: Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela
Människan Ria Järfälla
- Anbud 8: Klingbrogården AB
- Anbud 9: STOCKHOLMS KOMMUN
- Anbud 10: STOCKHOLMS KOMMUN
- Anbud 11: STOCKHOLMS STADSMISSION



Behandlingshem för personer med samsjuklighet
- Anbud 1: AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB
- Anbud 2: AB Korsaröd Behandlingshem
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- Anbud 3: Björkviks Vårdhem Aktiebolag
- Anbud 4: Björkviks Vårdhem Aktiebolag
- Anbud 5: Björkviks Vårdhem Aktiebolag
- Anbud 6: Björkviks Vårdhem Aktiebolag
- Anbud 7: FRÄLSNINGSARMÉN
- Anbud 9: Hopplunda Aktiebolag
- Anbud 11: Husinge Vård AB
- Anbud 12: Höga Kusten Vård & Omsorg AB
- Anbud 13: Icuro Sverige AB


Strukturerad öppenvårdsbehandling KBT
- Anbud 1: Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma
Skyddsvärnet i Stockholm
- Anbud 2: Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma
Skyddsvärnet i Stockholm



Substitutionsbehandlingshem grundat på KBT
- Anbud 2: Höga Kusten Vård & Omsorg AB



Vistelsehem/boenden för missbrukare
- Anbud 3: Hopplunda Aktiebolag
- Anbud 7: Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela
Människan Ria Järfälla
- Anbud 8: Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela
Människan Ria Järfälla
- Anbud 9: Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma
Skyddsvärnet i Stockholm
- Anbud 10: STOCKHOLMS KOMMUN



Behandlingshem inriktning KBT
- Anbud 1: AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB
- Anbud 2: AB Korsaröd Behandlingshem
- Anbud 6: HVB på Granby Storgård Aktiebolag
- Anbud 7: Höga Kusten Vård & Omsorg AB



Konsulentstödd familjehemsvård
- Anbud 1: AB Cean
- Anbud 2: AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB
- Anbud 3: Attendo Individ och familj AB
- Anbud 4: Av Egen Kraft AB
- Anbud 5: Familjehemsgruppen Syd AB
- Anbud 6: Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB
- Anbud 7: Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma
Skyddsvärnet i Stockholm
- Anbud 8: Incuria i Sverige AB
- Anbud 9: Neubeckinstitutet AB
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Anbud 10: Norra Stockholms Ungdomshem AB
Anbud 11: Nåjden Behandlingskonsult AB
Anbud 12: Ramlösa Social Utveckling Aktiebolag
Anbud 13: SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
Anbud 15: STIFTELSEN BERGSLAGSGÅRDAR
Anbud 16: STIFTELSEN CREDO
Anbud 17: Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB
Anbud 18: Änge bo Familjevård Öland AB

Strukturerad öppenvårdsbehandling 12-steg
- Anbud 3: Nämndemansgården i Sverige AB
- Anbud 4: Selfhelpgruppen AB
- Anbud 6: STOCKHOLMS STADSMISSION

2. Socialnämnden beslutar att avtalstiden gäller från och med
2013-05-15 till och med 2014-11-30 med möjlighet till 2 x 12 månaders
förlängning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fastställde 2012-06-13 förfrågningsunderlag inför upphandling
enligt LOU av insatser för vuxna med missbruk.
Bedömningen av de inkomna anbuden har skett både vad gäller de kommersiella
kraven och kraven som ställts på de specifika tjänsterna för de olika kategorierna.
Ersättning utgår för i anbudet angivet pris och ska vara fast under avtalets första 24
månader. Därefter räknas ersättningen upp vid varje förlängningsperiod med 95 %
av omsorgsprisindex (OPI). Uppräkningen sker från och med februari för aktuell
förlängningsperiod.
Med anledning av upphandlingssekretess delas upphandlingsunderlag ut på
Socialnämndens sammanträde den 2 maj. Under kontorstid finns även underlaget
tillgängligt hos nämndsekreteraren, plan 3 rum 312.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-05
Upphandlingsrapporter
Upphandlingsprotokoll
_____
Expedieras
Upphandlingsfunktionen
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§ 50

Verksamhetsredovisning per mars 2013, Socialnämnden
SN13/8-042
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar överlämna verksamhetsredovisning per mars 2013 till
Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden ber Kommunstyrelsen uppmärksamma socialtjänstens
kostnadsutveckling inför kommande budgetberedning.
3. Socialnämnden noterar till protokollet pågående och planerade åtgärder för
kostnadseffektivisering samt ger kontoret i uppdrag att återkomma med
löpande lägesredovisningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Förslag till verksamhetsredovisning per mars med helårsprognos för 2013 har
upprättats.
Socialtjänsten hade föregående år en kraftig volym- och kostnadsutveckling inom
framförallt individ- och familjeomsorg men också äldreomsorg. Budget för
innevarande år ger utrymme för en viss fortsatt volym- och kostnadsutveckling,
dock inte i linje med utvecklingen 2012. I budgetberedningen konstaterades att
volym- och kostnadsutvecklingen framförallt inom individ- och familjeomsorg inte
var representativ jämfört tidigare år och bedömningen om varaktighet i
kostnadsnivån var svårtolkad. Mot detta uttrycktes budget för 2013 vara förenad
med risk.
Konstateras kan att volymutvecklingen fortsatte under hösten. Socialnämnden gick
in i det nya året med väsentligt högre kostnader än budgeterat inom vissa områden.
Efter det första kvartalet 2013 redovisar Socialnämnden så ett negativt utfall med
ca 6,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är - 17 mkr. Den negativa
prognosen ligger fortsatt inom samma områden som 2012 d v s hemtjänst,
missbruksvård, boende socialpsykiatri samt dygnetruntvård för barn och unga.
Prognosen påverkas också av en förväntad volymutveckling vad gäller antalet
bidragshushåll med ekonomiskt bistånd.
När det gäller verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer den i stort
planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med målen och i enlighet
med verksamhetsplan. En avvikelse gäller socialkontoret som under en längre
period inte haft ändamålsenliga lokaler - något som har kommit att påverka
verksamheten negativt, försvårat arbetet och fokus på utveckling.
Av investeringsbudgetens ca 6,4 mkr prognostiseras ca 6 mkr användas under året.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-18
PM 2013-04-18 - Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Socialnämnden
MBL-protokoll 2013-04-25
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
Socialkontoret
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§ 51

Nytt verksamhetssystem i Socialtjänsten - delegation
SN10/38-700
Socialnämndens beslut
Ge nämndansvarig i uppdrag att inom ramen för gällande avtal vad gäller Pulsen
Combine samt investeringsbudget 2013 besluta om kostnader förenade med nytt
verksamhetssystem.
_____
Sammanfattning av ärendet
Införande av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten, Pulsen Combine, pågår.
Kostnader finns beaktade i 2013 års investeringsbudget.
Enligt avtalet ska initialkostnad (ca 970 tkr) debiteras Ekerö kommun i samband
med leverans av produktionsmiljö. Då detta nu har skett är faktura att vänta inom
kort. Det nya verksamhetssystemet är utöver det förenat med kostnader för
abonnemang, konsultstöd etc.
Socialnämndens delegationsordning reglerar inte beslutanderätt för större
kostnader enligt ovan. Nämndansvarig föreslås därför få uppdrag att inom ramen
för gällande avtal och investeringsbudget 2013 besluta om kostnader för nytt
verksamhetssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-30
_____
Expedieras
Nämndkontoret
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§ 52

Ramprogram för det särskilda boendet i Stenhamra
SN11/102-735
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar fastställa ramprogram för det särskilda boendet i
Stenhamra.
2. Socialnämnden beslutar att ramprogam fastställt 2008-03-12 utgår.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 att det särskilda boendet i Stenhamra
ska uppföras genom markförsäljning med beaktande av tidigare beslut vad gäller
tidplan och ramprogram. Socialnämnden fick uppdraget att för det särskilda boendet genomföra upphandling av verksamhetens drift och teckna långsiktigt hyresavtal samt driftsavtal. I anslutning till det särskilda boendet planeras i övrigt
seniorbostäder uppföras.
Socialnämnden har givit nämndkontoret i uppdrag att revidera det sedan tidigare
fastställda ramprogrammet. I revideringen ska de planerade seniorbostädernas tillgänglighet till det särskilda boendets gemensamhetslokaler och tjänster beaktas.
Ramprogrammet är beställarens beskrivning av boendet vad gäller dess kvaliteter
och funktioner. Det utgör del av de direktiv som ska ligga till grund för den kommande upphandlingen. Med ramprogrammet som utgångspunkt har projektören
att utforma byggnaden samt ta fram detaljerat lokalprogram och bygghandlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-22 rev. 2013-04-18
Ramprogram för Särskilt boende i Stenhamra, 2013-04-18
MBL-protokoll 2013-04-25
_____
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Förslag till programbeskrivning för seniorbostäder i Stenhamra
SN12/145-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till programbeskrivning för seniorbostäder i
Stenhamra till Kommunstyrelsen.
_____
Sammanfattning av ärendet
I december 2011 beslutade Kommunfullmäktige att det särskilda boendet i
Stenhamra ska uppföras genom upphandling. Socialnämnden fick uppdraget att
genomföra upphandlingen och teckna avtal för verksamhetens drift samt ett långsiktigt hyresavtal. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att även möjliggöra för uppförande av seniorbostäder i Stenhamra genom en separat markanvisning.
Kommunstyrelsen gav därefter Socialnämnden i uppdrag att, parallellt med översynen av ramprogrammet för det särskilda boendet, lämna förslag till programbeskrivning för de seniorbostäderna då samnyttjanden planeras mellan de båda
boendeformerna. Programbeskrivningen beskriver seniorbostädernas huvudsakliga
målgrupp, funktioner och koppling till/samverkan med det särskilda boendet.
Beskrivningen ska utgöra villkor i markanvisningen.
Socialnämnden har genomfört en marknadsundersökning i kommunen bland
målgruppen 55 år och äldre för att utreda intresset för seniorbostäder i Stenhamra.
Resultat från denna undersökning ligger till grund för förslaget till
programbeskrivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-21
PM – Förslag till programbeskrivning för seniorbostäder i Stenhamra daterad
2013-03-21
Programbeskrivning för seniorbostäder i Stenhamra daterad 2013-03-19
Bilaga – Resultat från marknadsundersökning – seniorbostäder daterad mars 2013
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 54

Avtal om gemensam FoU-verksamhet i Nordväst
SN13/73-008
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer avtal om gemensam FoU-verksamhet i Nordväst att gälla
2013-07-01 t o m 2018-06-30.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och
Upplands Väsby kommuner driver sedan drygt tio år gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet inom ramen för FoU-Nordväst. Nu gällande avtal för den
gemensamma FoU-verksamheten går ut 2013-06-30 varför Socialkontoret föreslår
att nytt avtal ska tecknas för perioden 2013-07-01 till 2018-06-30. I föreliggande
förslag till avtal regleras kostnadsfördelning mellan kommunerna samt att
Sollentuna kommun blir fortsatt huvudman för verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-03
Förslag till avtal om FoU-verksamhet i Nordväst
_____
Expedieras
Socialkontoret
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§ 55

Ansökan om stimulansmedel för att vidareutveckla
valfrihetssystem enligt LOV
SN13/70-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar inge ansökan om 400 tkr till Socialstyrelsen för att
vidareutveckla valfrihetssystemet enligt LOV.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tidigare beviljats stimulansmedel om 2 mkr för att utreda
förutsättningarna för och införa valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen för insatser enligt Socialtjänstlagen.
Valfrihetssystem enligt LOV (lagen (2008:962) om valfrihetssystem) har från maj
2010 successivt införts inom hemtjänst, medicinsk fotvård i det särskilda boendet,
ledsagarservice och avlösarservice samt boendestöd. Valfrihetssystem har även
införts för familjerådgivning.
Socialstyrelsen har nu utlyst stimulansmedel för 2013 för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV. Det finns ingen fördelningsram för
kommunerna att förhålla sig till. Socialstyrelsen bedömer ansökningarna utifrån
tidigare beviljade medel samt till vilket ändamål de har använts för.
Sista ansökningsdag är den 30 april men Socialnämnden har beviljats förlängd
svarstid eftersom nästa ordinarie nämndsammanträde är den 2 maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-02
Ansökan till Socialstyrelsen
_____
Expedieras
Socialstyrelsen
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§ 56

Begäran om gallring i befintligt verksamhetssystem
SN12/132-050
Socialnämndens beslut
Ge socialnämndens ordförande i uppdrag att besluta i fråga om begäran till
kommunstyrelsen om gallring av information i verksamhetssystem.
_____
Sammanfattning av ärendet
Införande av nytt verksamhetssystem för socialtjänsten pågår. Samtidigt ska det
befintliga systemet, LOGICA Vård- och Omsorg, avvecklas.
Gallring av information i det befintliga verksamhetssystemet kräver beslut av
kommunfullmäktige.
Gallringsarbetet kan med fördel påbörjas snarast möjligt. Arbetet kan dock inte
påbörjas innan kommunfullmäktige fattat beslut om detta.
Kommunfullmäktige har enligt tidplanen sammanträde 2013-06-18. Nästa
sammanträde därefter är först 2013-10-24.
För att möjliggöra beslut av kommunfullmäktige 2013-06-18 behöver
socialnämnden besluta i ärendet 2013-05-02. Kontoret hinner dock inte till
sammanträdet 2013-05-02 bereda ett fullvärdigt beslutsunderlag.
Mot bakgrund av detta föreslås socialnämnden besluta ge ordförande i uppdrag att
besluta i fråga om begäran om gallring.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-22
_____
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§ 57

Detaljplan för Tappström 3:1 m fl på Ekerö i Ekerö kommun,
Stockholms län
SN13/61-214
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över förslag till detaljplan för Tappström 3:1
till Stadsarkitektkontoret.
_____
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet ger Nämndkontoret i uppdrag att revidera yttrande i enlighet med
förd diskussion.
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har uppdraget att utarbeta en detaljplan för Tappström 3:1 m
fl. Huvudsyftet är att möjliggöra att nya flerbostads-hus med varierande
lägenhetsstorlekar kan uppföras i centrumnära läge.
Utställningshandlingar har upprättats. Socialnämnden har beretts möjlighet att
inkomma med yttrande.
Socialnämnden har vid två tidigare tillfällen (2009-11-11, 2010-09-22) yttrat sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-18 rev. 2013-04-18
Stadsarkitektkontoret, Utställning - Detaljplan för Tappström 3:1 på Ekerö i Ekerö
kommun, Stockholms län.
Stadsarkitektkontoret, Samrådsredogörelse 2013-02-06 – Utdrag, sidan 4 (av 52).
_____
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§ 58

Detaljplan för Ekerö strand, Tappsund 1:48 m fl, på Ekerö i Ekerö
kommun, Stockholms län
SN13/60-214
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över förslag till detaljplan för Ekerö strand,
Tappsund 1:48 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län.
_____
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet ger Nämndkontoret i uppdrag att revidera yttrande i enlighet med
förd diskussion.
_____
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har i uppdrag att utarbeta en detaljplan för Ekerö strand, ett
område ca 200 meter öster om Ekerö centrum, mellan företaget Oriflames lokaler
och Tappströmskanalen. Området ingår som en del i centrumplaneringen i Ekerö
tätort. Ett program har tidigare varit ute på remiss och Socialnämnden lämnade
även då ett yttrande. Ett planförslag har nu upprättats som är ute på remiss hos
berörda aktörer och fastighetsägare.
Remisstiden sträckte sig till den 31 mars men med hänsyn till Socialnämndens
sammanträde har förlängd svarstid medgetts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-22 rev. 2013-04-18
Stadsarkitektskontoret, Samråd - Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:48 m fl)
på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län daterade 2013-02-20
_____
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§ 59

Detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Eneby 1:30 m fl på Färingsö i Ekerö
kommun, Stockholms län
SN13/62-214
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Eneby 1:30
m fl på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län till Stadsarkitektkontoret.
_____
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för området
Stjärtnäs på Färingsö. Tidigare har ett program varit ute på remiss som ett första
led i planprocessen. Därefter har ett planförslag upprättats och är nu ute på remiss
till berörda aktörer och fastighetsägare.
Flera av de befintliga fastigheterna i området har sedan några år tillbaka haft
problem med rening av avloppsvatten. Ett syfte med planen är att lösa detta
problem och stadsarkitektkontoret förslår därför att hela området ansluts till det
kommunala verksamhetsområdet för VA.
Vidare ingår Stjärtnäs i det s k ”tätortsbandet” där nybyggnationer i första hand ska
lokaliseras. Detaljplanen innehåller därför ett utbyggnadsförslag som möjliggör att
området varsamt kan kompletteras med nya bostäder. Planen möjliggör för ca 22
nya bostadsfastigheter. De bostäder som byggs framöver ska anpassas till befintlig
bebyggelse för att bevara den lantliga omgivningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-22
Stadsarkitektskontoret, Samråd - Detaljplan för Stjärtnäs, Skå-Eneby 1:30 m fl på
Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län daterad 2013-02-06
_____
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Stadsarkitektskontoret
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§ 60

Rapport till kommunens revisorer, ej verkställda beslut enligt 9 §
enligt LSS, enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § SoL, kvartal ett
2013
SN13/13-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar redovisning avseende kvartal ett 2013 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 första kvartalet
2013.
SoL = Socialtjänstlag (2001:453)
LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag: Socialnämndens individutskott 2013-04-16
Rapport
Tjänsteutlåtande 2013-04-16
_____
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§ 61

Rapport till kommunfullmäktige, ej verkställda beslut enligt 9 §
enligt LSS, enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § SoL, kvartal ett
2013
SN13/14-735
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 första kvartalet
2013.
SoL = Socialtjänstlag (2001:453)
LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutsunderlag
Rapport
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 62

Personuppgiftsombud för Socialnämnden
SN13/66-700
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden entledigar Marianne Ekblom som personuppgiftsombud från
den 15 maj 2013.
2. Socialnämnden utser Isabelle Andersson till personuppgiftsombud för
Socialnämnden från den 15 maj 2013.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden utsåg 2005-11-02 Marianne Ekblom till personuppgiftsombud för
Socialnämnden. Uppdraget omfattar Socialnämnden, Nämndkontoret och
Socialkontoret. Personuppgiftsombud för intern produktion utses av
Kommunstyrelsen.
Då Marianne Ekblom slutar sin tjänst som kommunjurist behöver nämnden utse
nytt personuppgiftombud från den 15 maj 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03- 20
_____
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§ 63

Val av kontaktpolitiker
SN13/5-119
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer följande entledigande från uppdrag som
kontaktpolitiker:
Verksamhet
Ekgården

Kontaktpolitiker
Peter Kvarnheden (M)

Kullen

Christina Blom Andersson (KD)
Anne Lindberg (MP)

Tappströms
serviceboende Ångbåten

Kerstin Strömblad Östergren (KD)

Daglig verksamhet
– Ekerö DC

Veronika Cornils Berg (C)

Korttidstillsyn
barn över 12 år

Christina Blom Andersson (KD)

Boendestöd

Alina Ericson (M)

2. Socialnämnden fastställer följande nya kontaktpolitiker:
Verksamhet
Tappströms
serviceboende Ångbåten

Kontaktpolitiker
Göran Ahlquist (M)

Daglig verksamhet
– Ekerö DC

Christina Blom Andersson (KD)

Korttidstillsyn
barn över 12 år

Karin Hellmalm (FP)

Boendestöd
_____

Frida Tamker (M)

Sammanfattning av ärendet
Entledigande från uppdrag som kontaktpolitiker samt val av nya kontaktpolitiker.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag SN 2012-12-20 § 191 - val av kontaktpolitiker
_____
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§ 64

Kontaktpolitiker inom Socialnämndens verksamhetsområde
SN13/15-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Genomgång av uppdragsbeskrivningen för kontaktpolitiker.
Beslutsunderlag
Kontaktpolitiker inom Socialnämndens verksamhetsområde –
uppdragsbeskrivning 2007-05-07
_____
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§ 65

Förutsättningar för beslut om gemensamma allmänna villkor i
upphandlingar
SN12/130-050
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2012-09-26 att fastställa förfrågningsunderlag för
upphandling av ramavtal för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden gav också Nämndkontoret i uppdrag att, för genomförande av
gemensamma upphandlingar, tillsammans med nordvästkommunerna ta fram
förslag till gemensamma ”formella villkor”.
Nämndkontorets och upphandlingskontorets bedömning är att en översyn i enlighet med uppdraget förutsätter ett uppdrag från den politiska nivån i respektive
kommun. Det förslag som föreläggs efter en översyn förutsätter också beslut av
nämnderna i de samverkande kommunerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-25 rev 2013-04-18
MBL-protokoll 2013-04-25
_____
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§ 66

Information om ungdomsarbetet
SN13/75-759
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om det pågåendeungdomsarbetet i kommunen.
_____
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§ 67

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN13/11-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2013-04-02 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2013-04-02
____
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§ 68

Månadsrapport: Valfrihetssystem enligt LOV – information per
2013-02-28
SN13/12-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Information lämnas om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2013-02-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-08
_____
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§ 69

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 2013-03-31 avseende platser i
heldygnsomsorg för hem för vård och boende samt familjehem gällande barn,
ungdomar och vuxna inom individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Månadsrapport 2013-03-31
_____
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§ 70

Anmälan delegationsbeslut
SN13/4-002
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Handlingar
Följande handlingar anmäls vid dagens sammanträde:
Socialnämndens individutskott
Socialnämndens individutskott 2013-03-19 §§ 46-48
Socialnämndens individutskott 2013-04-02 §§ 49-64
Socialnämndens individutskott 2013-04-16 §§ 65-70
Socialnämndens individutskott 2013-04-30 §§ 71-81
Individ- och familjeomsorg
Beslutslista 2013-04-18
Delegationsbeslut Ekonomi 2013-04-18
Delegationsbeslut utredning och behandling 2013-04-18
Äldreomsorg, LSS och SoL
Delegationslista Omsorg 2013-04-08
Delegationslista Omsorg 2013-04-08
Delegationslista LSS 2013-04-10
Socialnämndens ordförande
Delegationsbeslut och yttrande 2013-04-16
_____
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§ 71

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

Tjänsteanteckning – lunchservering på Ekgården, 2013-03-25
Kommunförbundet Stockholms län – verksamhetsplan och budget 2013
Information: Socialstyrelsen publicerar handboken Lex Sarah
Protokoll KF 2013-03-26 § 8 – överföring av anslag i investeringsbudget 2012
till år 2013
- Protokoll KF 2013-03-26 § 17 – Avsägelser
- Protokoll KF 2013-03-26 § 18 – Valärenden
- Kontaktpolitikerbesök - Ekgården/Kajutan, 2013-03-21
- Kontaktpolitikerbesök – Färingsöhemmet, 2013-03-21
- Information: Attendo kvalitetsbokslut 2012
- Synpunkt om lunchservering på Ekgården 2013-03-28
- Skrivelse om lunchserveringen på Ekgården 2013-04-08
- Statistikrapport – Kommunal vård för perioden 2013-03-01 – 2013-03-31
- Verksamhetsberättelse för Ekerös ungdomsfältsverksamhet 2012
- Verksamhetsberättelse familjerätten rörande år 2012
- Verksamhetsberättelse familjebehandling år 2012
- Verksamhetsberättelse Ekerö ungdomsmottagning år 2012
- Verksamhetsberättelse 2012 – Socialkontoret, sektionen för familj, barn och
ungdom
- Verksamhetsberättelse 2012 – Socialkontoret, sektionen för äldre och personer
med funktionsnedsättning
- Verksamhetsberättelse 2012 – Socialkontoret, sektionen för vuxna
- Verksamhetsberättelse anhörigstöd 2012
- Verksamhetsbeskrivning och årsberättelse Attendo Ekudden Asyl och PUT
3013-01-31
- Verksamhetsberättelse 2012 – Medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Verksamhetsberättelse 2012 – Kullen, Carema Care
- Årsrapport Ekerö 2012 - ADEO Care
- Verksamhetsberättelse 2012 - Ekerö hemtjänst, kommunal utförare
- Verksamhetsberättelse 2012 - Mälaröarnas hemtjänst
- Verksamhetsberättelse 2012 - Mälarö omsorg
- Proffssystern i Stockholm kvalitetsberättelse för år 2012
- Verksamhetsberättelse 2012 – Solbackens gruppbostad, Frösunda
- Verksamhetsberättelse för år 2012, Föreningen Lugnet
- Verksamhetsberättelse 2012 - Acord HB Familjerådgivning
_____
Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-05-08

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 30

Sammanträdesprotokoll
2013-05-02
§ 72

Övrig information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Nämndansvarig informerar om att verksamhetschefen på Ekgården Göran Hjort
kommer att sluta i månadsskiftet maj/juni. Hans efterträdare blir Pernilla
Lundberg som idag är biträdande verksamhetschef på Ekgården.
Socialnämndens ordförande informerar om att den 7 maj hålls en utbildningsdag
om neuropsykiatriska funktionshinder för Socialnämndens ledamöter och
ersättare.
_____
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