Socialnämnden
Sammanträdesprotokoll
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Onsdagen den 12 juni 2013, kl. 18.00–21.15 i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott

Staffan Strömbäck (M) ordförande
Uma Ormont (M)
Margareta Wiberg (M)
Cecilia Norlin (M)
Hans Henriksen (M) §§ 73-98
Ingalill Säll (C)
Olle Setterlund (FP)
Christina Blom Andersson (KD)
Inger Andersen (S)
P A Hammarström (S)
Desirée Björk (Ö) §§ 73-109, 111
Heidi Carneheim (M)
Eva Milberg (M) §§ 99-111
Kristina Asplund (FP) § 110
Anne Lindberg (MP) §§ 73-103, 105-111
Linus Forslid (Ö) § 104

Frida Tamker (M)
Göran Ahlquist (M)
Veronika Cornils Berg (C)
Lena Burman Johansson, nämndansvarig
Johan Pehrsson, socialchef
Karolina Nygren, utvecklingsledare
Annicka Pantzar, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Isabelle Andersson, nämndsekreterare
Annica Karlsson, planarkitekt § 73
Therese Klaar, upphandlingschef § 74
Carl Wingmark, PwC § 74

Justering
Justerare

P A Hammarström (S)

Plats och tid

Kansliet 2013-06-17

Justerade
paragrafer

§§ 73-111

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

Isabelle Andersson
Ordförande
.............................................................................................................................................

Staffan Strömbäck (M)
Justerare
..............................................................................................................................................

P A Hammarström (S)

Socialnämnden

Sida: 2

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har
tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-06-12

Paragrafnummer

§§ 73-111

Datum då anslaget sätts upp:

2013-06-18

Underskrift

Datum då anslaget tas ned
Underskrift

………………………………………….
2013-07-10
….………………………………………

Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-06-18

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 3

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12
Innehåll

Sid

§ 73 Detaljplan för särskilt boende (del av fastigheten Stockby 4:50 m fl) i centrala
Stenhamra på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län .................................................. 5
§ 74 Förslag till upphandlingsprocess avseende det särskilda boendet i Stenhamra .......... 6
§ 75 Motionssvar - Behov av komplett och väl genomarbetat beslutsunderlag avseende
investeringen i särskilda boendet i Stenhamra ..................................................................... 9
§ 76 Uppförande av tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet ........................................ 10
§ 77 Utbyggnad av platser i särskilt boende ......................................................................... 11
§ 78 Inriktning Socialnämndens verksamhetsplan 2014 ................................................... 12
§ 79 Information om förslag till planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för
budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016 ................................................................ 13
§ 80 Resultatindikation per april och maj 2013 - Socialnämnden ..................................... 14
§ 81 Uppföljning av utvecklings-/åtgärdsplan - Socialkontoret ......................................... 15
§ 82 Rapport: Granskning av inköp och upphandlingar, lägesinformation. ..................... 16
§ 83 Upphandling av ramavtal för köp av externa platser för LSS-insatserna: boende med
särskild service och korttidstillsyn ...................................................................................... 17
§ 84 Revidering av förfrågningsunderlag och tilläggsavtal med anledning av införande av
Combine i socialtjänsten ..................................................................................................... 18
§ 85 Förändrade former för utförares redovisning av utförda insatser-/tid till Combine . 19
§ 86 Översyn av nyckelhantering inom hemtjänsten ......................................................... 21
§ 87 Uppföljning av hemtjänstutförare ............................................................................... 22
§ 88 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Ekgården Kvartal 1 2013 ............ 23
§ 89 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Färingsöhemmet Kvartal 1 2013 24
§ 90 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård vid Kullen Kvartal 1 2013 ..................... 25
§ 91 Uppföljning registrering i nationella kvalitetsregistret Senior alert ........................... 26
§ 92 Fördjupad redovisning avseende indikator "mänsklig närvaro i dödsögonblicket" .. 27
§ 93 Kommunaliserad hemsjukvård 2015 - lägesinformation ...........................................28
§ 94 Uppföljning av samarbetet inom PRISMA .................................................................. 29
§ 95 Boendeformer för socialtjänstens målgrupper .......................................................... 30
§ 96 Ny gruppbostad i Skärvik ............................................................................................ 31
§ 97 Stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ........... 32
§ 98 Grundtrygghetsalternativ vid boende för socialtjänstens målgrupper ...................... 33
§ 99 Revidering av riktlinjer för handläggning inom sektionen för familj, barn och
ungdom ................................................................................................................................ 34
§ 100 Utökade verksamhetslokaler för träffpunkten Solrosen ........................................... 35
§ 101 Särskilt verksamhetsstöd 2013 ................................................................................... 36
Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-06-18

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 4

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12
§ 102 Fördelning av fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond ............................................... 37
§ 103 Sociala samfonden 2013 ........................................................................................... 40
§ 104 Samråd - Detaljplan för Enlunda bussdepå, del av Troxhammar 1:2 m fl på Färingsö
i Ekerö kommun. ................................................................................................................. 41
§ 105 Uppföljning av Socialnämndens verksamhetsplan 2012 .......................................... 42
§ 106 Övergripande granskning av intern kontroll för år 2012 .......................................... 43
§ 107 Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende .................................................. 44
§ 108 Månadsrapport: Valfrihetssystem enligt LOV – information per 2013-04-30 ........ 45
§ 109 Månadsrapport: Redovisning av köpta platser inom individ och familjeomsorg,
socialtjänsten ....................................................................................................................... 46
§ 110 Anmälan delegationsbeslut ........................................................................................ 47
§ 111 För kännedom .............................................................................................................48

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-06-18

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 5

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12
§ 73

Detaljplan för särskilt boende (del av fastigheten Stockby 4:50
m fl) i centrala Stenhamra på Färingsö i Ekerö kommun,
Stockholms län
SN13/96-214
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över förslag till detaljplan för särskilt boende
(del av fastigheten Stockby 4:50 m fl) i centrala Stenhamra på Färingsö i Ekerö
kommun, Stockholms län.
_____
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har i uppdrag att utarbeta en detaljplan för del av fastigheten
Stockby 4:50 i centrala Stenhamra.
En större detaljplan som omfattar hela Söderströmska tomten med kringområde
har tidigare varit ute på samråd och Socialnämnden lämnade då ett yttrande. För
att kunna möjliggöra byggnationen av det särskilda boendet har Kommunstyrelsen
beslutat att dela upp detaljplanen i två delar i det fortsatta planarbetet. Den del av
detaljplanen som är först ut omfattar därför endast det särskilda boendet. Det här
är utställningskedet i planprocessen och det sista tillfället att lämna synpunkter
innan detaljplanen antas.
Annica Karlsson, planarkitekt, föredrar detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-31
Utställningshandlingar – Särskilt boende (del av fastigheten Stockby 4:50 m fl) i
centrala Stenhamra på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län daterat 2013-0326
_____
Expedieras
Stadsarkitektkontoret
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§ 74

Förslag till upphandlingsprocess avseende det särskilda boendet i
Stenhamra
SN11/102-735
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att fastställa upphandlingsprocess för uppförande av
det särskilda boendet samt upphandling av vård- och omsorgsutförare i enlighet
alternativ B.
2. Socialnämnden beslutar att ge nämndkontoret i uppdrag att upphandla
processledare samt återkomma med förslag till genomförande av marknadsundersökning.
3. Socialnämnden beslutar att ge nämndkontoret i uppdrag att i budgetarbetet för
2014 beakta eventuella tillkommande kostnader med avseende på upphandlingsprocessen.
_____
Yrkande och proposition
Desirée Björk (Ö) yrkar på återremiss av ärendet.
Staffan Strömbäck (M) yrkar på att ärendet avgörs ikväll.
På ställd proposition finner ordförande att Socialnämnden beslutar enligt Staffan
Strömbäcks förslag, varvid votering begärs.
Voteringsproposition
Den som röstar för Desirée Björks (Ö) förslag röstar NEJ.
Den som bifaller Staffan Strömbäcks förslag röstar JA.
Omröstning
Nej-röster avges av (en ledamot) Desirée Björk (Ö).
Ja-röster avges av (12 ledamöter) Staffan Strömbäck (M), Uma Ormont (M),
Margareta Wiberg (M), Cecilia Norlin (M), Hans Henriksen (M), Ingalill Säll (C),
Olle Setterlund (FP), Christina Blom Andersson (KD), Inger Andersen (S), P A
Hammarström (S), Heidi Carneheim (M), Anne Lindberg (MP).
Ordförande finner att Socialnämnden bifallit Staffan Strömbäcks förslag att ärendet
ska avgöras ikväll.
Ordföranden finner därefter att det i sak endast finns ett förslag till beslut, vilket
också blir nämndens beslut.
_____
Justerandes signum
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Forts § 74
Reservation
Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
Sammanfattning av ärendet
I detta ärende redovisas alternativa processer med fokus på upphandlingen av hyresavtalet/byggnaden. Då ett av alternativen som process betraktat är en direkt
parallell till den som skulle ha tillämpats om kommunen valt att själv finansiera,
bygga och äga redovisas också detta som referens.
Ärendet har beretts av nämndansvarig, upphandlingschef och teknisk chef. Konsultstöd har inhämtats från AffärsConcept och PWC.
Therese Klaar upphandlingschef, föredrar upphandlingsprocessen. Carl Wingmark,
PwC, föredrar rapport ”Ekerö kommun – Räkneexempel vårdboende, PwC maj
2013”.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-16
Det särskilda boendet i Stenhamra - upphandlingsprocesser
Ekerö kommun – Räkneexempel vårdboende, PwC maj 2013
MBL-protokoll 2013-06-04
_____
Expedieras
Nämndkontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-06-18

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 8

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12

Stenhamra den 14 juni 2013
Reservation för den 12 juni 2013
Från: Desirée Björk, Öpartiet

Ärende 2: Förslag till upphandlingsprocess avseende det särskilda boendet i
Stenhamra
Öpartiet har i olika sammanhang under processen och planeringen av det särskilda boendet i
Stenhamra krävt att det ska göras och finnas en ordentlig undersökning av kostnaderna och
fördelarna med de olika tänkbara alternativen.
Det underlag som ligger till grund för det här ärendet ifrågasätter Öpartiet. I den kostnadskalkyl
som gjorts av konsulterna har man valt att skriva följande i inledningen:
”Räkneexemplet är baserat på kommunens kalkylantaganden. PwC har sammanställt och bearbetat
information och har inte verifierat eller rimlighetsbedömt dessa och tar inte ställning till kalkylresultatet.
Kalkylresultatet är känsligt för ändrade antaganden. Läsarna av denna rapport bör själva utföra sin analys
och reflektera över antaganden gjorda av kommunen och resultatet I räkneexemplet.”

Vidare har de siffror som kommunen delgett konsultbolaget inte varit baserade på gängse
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting samt det relaterade Rådet för
Kommunal Redovisning.
Då man låtit denna konsultundersökning ligga till grund för hela beslutet och all argumentation
som förts för den innebär detta att hela ärendet i sin helhet påverkas av det, och då man från
kommunens sida till synes godtyckligt och utan politisk granskning eller formellt beslutstagande
valt de siffror som undersökningen grundas på är det inte långt från att man kan kalla det här för
ett rent beställningsjobb.
Öpartiet kan inte godta det här underlaget som ett välarbetat och genomtänkt sådant, och menar
att det inte går att ta ett ansvarsfullt och korrekt politiskt beslut grundat på detta. Det vore varken
smart eller rättvist mot våra innevånare. Vi menar därför att be om en återremiss är det enda
lämpliga beslut nämnden skulle kunna ta i det här ärendet.
Vi vill att konsulten och socialkontoret ska återkomma till nämnden med ett nytt underlag som är
baserat på gällande rekommendationer så att vi i Socialnämnden sedan kan ta ett välinformerat
och ordentligt beslut med goda grunder både ekonomiskt och samhällsnyttigt.
I gällande läge är det omöjligt både för oss och för andra politiker från andra partier i
Socialnämnden att ta ett ansvarsfullt och bra beslut. I vårat tycke är detta mycket beklagligt och vi
menar att det är av största vikt att kommunens politiker ges möjlighet att fatta beslut med goda,
välgenomtänkta grunder och som är gynnsamma för kommunen och dess innevånare.
Desirée Björk (Ö)
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§ 75

Motionssvar - Behov av komplett och väl genomarbetat
beslutsunderlag avseende investeringen i särskilda boendet i
Stenhamra
SN12/159-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att motionen är
besvarad.
_____
Yrkande och proposition
Desirée Björk (Ö) yrkar på att motionen ska bifallas.
Staffan Strömbäck (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
På ställd proposition finner ordförande att Socialnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
_____
Reservation
Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Inger Blomberg (Ö) och Bernt Richloow (Ö) har
i en motion föreslagit att ”Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen utarbetar
ett komplett och väl genomarbetat beslutsunderlag som belyser möjligheter och
risker med en annan huvudman som finansiär jämfört med alternativet att
kommunen själv finansierar investeringen i det särskilda boendet i Stenhamra”.
Ö-partiet refererar i motionen till Östhammars kommun som upphävt tidigare beslut om att upphandla ett vård- och omsorgsboende för att istället finansiera byggnaden själv.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-16
Motion – Behov av komplett och väl genomarbetat beslutsunderlag avseende
inversteringen i särskilt boende i Stenhamra, Ö-partiet 2012-10-10
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 76

Uppförande av tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet
SN11/70-735
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar att medel för tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet
är beaktade i investeringsbudget för 2014.
2. Socialnämnden beslutar ge nämndkontoret i uppdrag att återkomma med
redovisning av aktuellt beslutsläge vad avser detaljplan som avser det särskilda
boendet i Stenhamra för vidare ställningstagande i fråga om tillfälliga
paviljonger vid Färingsöhemmet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det nya särskilda boendet i Stenhamra planeras vara klart i slutet av 2015. För att
säkra behovet i avvaktan på det särskilda boendet beslutade Socialnämnden 200906-17 att vid behov uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.
Nämndkontoret fick 2013-06-13 i uppdrag att våren 2013 återkomma med en bedömning av platsbehovet inför vidare beslut i fråga om paviljongerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-10
_____
Expedieras
Nämndkontoret
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§ 77

Utbyggnad av platser i särskilt boende
SN13/97-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar ge nämndkontoret i uppdrag att utarbeta underlag inför
beslut om fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende.
_____
Sammanfattning av ärendet
Antalet äldre kommer att öka kraftigt de kommande decennierna. Med detta följer
att kommunens äldreomsorg kommer att behöva byggas ut.
Socialnämnden gjorde 2010 en långtidsprognos vad gäller det framtida behovet av
särskilt boende. Med utgångspunkt från denna bedömdes ytterligare ett särskilt
boende behövas omkring 2021-22. Socialnämnden beslutade 2010-03-24
överlämna informationen om behovsutvecklingen inom äldreomsorgen till
Kommunstyrelsen för beaktande i samhällsplaneringen.
Socialnämnden har i verksamhetsplaneringen beslutat att strategier ska tydliggöras
för att möta en demografisk utveckling med fler äldre. Med anledning av de långa
planeringsprocesserna för uppförande av särskilt boende föreslås denna fråga ges
särskild prioritet i detta arbete. Nämndkontoret föreslås få i uppdrag att ta fram ett
underlag för beslut om fortsatt utbyggnad av särskilt boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-06-03
_____
Expedieras
Nämndkontoret
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§ 78

Inriktning Socialnämndens verksamhetsplan 2014
SN13/89-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer förslag till inriktning för verksamhetsplan inför 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsplan sträcker sig under en lång planeringsperiod
(2010 – 2015). Planen revideras en gång om året utifrån aktuella förutsättningar
och prioriterade arbetsområden.
Verksamhetsplanen är en del av nämndens styrsystem och kontoret sammanställer
årligen förändrade förutsättningar som kan påverka vilka områden nämnden väljer
att prioritera för år 2014.
Syftet med sammanställningen är att ge Socialnämnden ett underlag för planering
och dialog om vilka inriktningar som verksamhetsplanen ska innehålla och om
vilka uppdrag som kontoren ska prioritera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-06, rev 2013-05-30
PM – Inriktning i Socialnämndens verksamhetsplan 2014 daterad 2013-05-13, rev
2013-05-30
_____
Expedieras
Nämndkontoret
Socialkontoret
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§ 79

Information om förslag till planeringsförutsättningar och förslag till
direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016
SN13/10-041
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Förslag till planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2014 med
inriktning för åren 2015-2016 ska behandlas av Kommunfullmäktige 2013-06-18.
Förslag till driftbudget för 2014-2016 samt investeringsbudget för 2014 -2018 för
Socialnämnden ska utgå från planeringsförutsättningarna.
Socialnämnden behandlar förslag till budget 2013-09-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-16 rev. 2013-05-30
PM 2013-05-14, planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2014 med
inriktning för åren 2015-2016 (KS13/11-042)
_____
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§ 80

Resultatindikation per april och maj 2013 - Socialnämnden
SN13/6-042
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
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 och 31 augusti lämnas verksamhetsredovisningar med ekonomiskt utfall och helårsprognos till Kommunfullmäktige.
En ekonomisk avstämning med resultatindikation per april och maj 2013 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 fullvärdig prognos.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-16 rev. 2013-05-30
Tjänsteutlåtande 2013-06-10
_____
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§ 81

Uppföljning av utvecklings-/åtgärdsplan - Socialkontoret
SN13/49-709
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen samt ger socialkontoret i uppdrag att
återkomma med förnyad lägesrapport i september 2013.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens bokslut för 2012 visade ett underskott på ca 15 miljoner. I förhållande till budget. Vid socialnämndens sammanträde den 20 mars 2013 redovisade
socialkontoret en utveckling-/åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen.
Åtgärdsplanen har ännu inte gett effekt och dessvärre visar prognosen för 2013 just
nu på ett sämre resultat än bokslutet 2012.
De främsta orsakerna till det prognostiserade underskottet beror på volymökningar
inom hemtjänsten samt ökade kostnader för placeringar inom missbruksvård, socialpsykiatri och inom barn – och ungdomsvården.
I bifogad åtgärdsplan redovisas hur långt vi har kommit i uppdraget i aktiviteterna
avseende kostnadskontroll och effektivisering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-07
PM 2013-05-07 – Uppföljning av utvecklings-/åtgärdsplan, Socialkontoret
_____
Expedieras
Socialkontoret
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§ 82

Rapport: Granskning av inköp och upphandlingar, lägesinformation.
SN12/52-007
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar vidtagna åtgärder med anledning av revisionens
granskning av inköp och upphandling.
2. Föreliggande tjänsteutlåtande med redovisning av vidtagna åtgärder delges
revisionen som information.
_____
Sammanfattning av ärendet
PwC 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. Lägesinformation med i vissa delar reviderad tidplan lämnades till
socialnämnden 2012-12-05.
Förnyad lägesinformation föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-02
_____
Expedieras
Kommunens revisorer
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§ 83

Upphandling av ramavtal för köp av externa platser för LSSinsatserna: boende med särskild service och korttidstillsyn
SN13/31-73969
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOU av
ramavtal för externa platser avseende LSS-insatserna boende med särskild service
och korttidstillsyn.
_____
Sammanfattning av ärendet
Nordvästkommunerna har sedan 2004 gemensamt upphandlat ramavtal för externa köp av LSS insatserna daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Nytt ramavtal har, fr o m 2013-01-01, tecknats för
insatserna daglig verksamhet och korttidsvistelse. Ramavtalet för boende med särskild service och korttidstillsyn upphör 2013-12-31.
Socialnämnden beslutade i februari 2013 att i samarbete med nordvästkommunerna Upplands Väsby, Järfälla, Upplands Bro och Sundbyberg genomföra
upphandling enligt LOU (lag om offentlig upphandling) av ramavtal för köp av externa platser för LSS-insatserna boende med särskild service och korttidstillsyn.
Nämndkontoret fick i uppdrag att senast i juni redovisa förslag till förfrågningsunderlag och ersättningsnivåer. Upplands Väsby har tagit på sig uppdraget att administrera upphandlingen. Utvärdering av inkomna anbud görs gemensamt av upphandlande kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-07
Förfrågningsunderlag – Bostad med särskild service för vuxna LSS § 9:9, Bostad
med särskild service för barn LSS § 9:8
Förfrågningsunderlag – Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS § 9:7
_____
Expedieras
Upplands Väsby kommun
Nämndkontoret

Justerandes signum
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§ 84

Revidering av förfrågningsunderlag och tilläggsavtal med anledning
av införande av Combine i socialtjänsten
SN13/91-700
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänst,
boendestöd samt ledsagarservice och avlösarservice med anledning av införande
av nytt verksamhetssystem.
2. Nämndansvarig får i uppdrag:
-

Att tillställa befintliga utförare i valfrihetssystemet förtydligandet.

-

Att komplettera överenskommelsen med produktionsenhet Omsorg med
anledning av införande av nytt verksamhetssystem.

-

Att teckna tilläggsavtal med övriga utförare inom socialtjänsten som ska
använda verksamhetssystemet Combine.
_____
Sammanfattning av ärendet
Införandet av det nya verksamhetssystemet Combine i socialtjänsten medför ändrade rutiner och arbetssätt för beställare och vissa utförare vad avser beställning,
verkställighet och rapportering av insatser. De utförare som i första hand berörs av
verksamhetssystemets införande är verksamma inom äldre- och handikappomsorgen, d v s hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice, boendestöd, insatser enligt LSS
och boende med särskild service. Utförare inom individ- och familjeomsorgen
såsom t ex familjerådgivning, kontaktfamilj och familjehem kommer även fortsättningsvis att hanteras utanför verksamhetssystemet eftersom de enbart hanterar en
eller ett fåtal klienter.
Under våren och hösten 2013 kommer utförare som Socialnämnden har avtal med
att successivt slussas in i systemet. Det gäller i första hand utförare inom hemtjänst
och särskilt boende och i ett senare skede boende med särskild service enligt LSS.
Befintliga avtal med utförarna och förfrågningsunderlag behöver därför förtydligas
för att klargöra gränssnitt mellan beställares och utförares ansvar i verksamhetssystemet. Vidare behöver förfrågningsunderlag och avtal kompletteras med krav på
utförarnas IT-miljö för att garantera att denna stöder verksamhetssystemet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-14
Revidering av förfrågningsunderlag daterat 2013-05-14
_____
Expedieras
Nämndkontoret
Justerandes signum
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§ 85

Förändrade former för utförares redovisning av utförda insatser/tid till Combine
SN10/38-700
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att utförare ska redovisa exakt utförda insatser/tid hos
den enskilde med målsättning om införande hösten 2014.
2. Socialnämnden beslutar att redovisningen av exakt utförd tid ska ligga till grund
för pågående översyn av förändrad avgiftsmodell för hemtjänst med inriktning
att avgiften för den enskilde ska utgå från den utförda tiden.
3. Socialnämnden beslutar att tillhandahålla systemstöd till utförare för insatsrapportering i Combine.
4. Socialnämnden beslutar att möjliggöra för utförare som har egna stödsystem att
behålla dessa med krav att utföraren manuellt inrapporterar exakt utförd tid till
beställaren i Combine samt vid beställarens begäran tillhandahåller bakomliggande redovisning.
5. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att efter testning av
Phoniros/Pulsens stödsystem till Combine återkomma med rapport inför vidare
beslut i fråga om systemstöd samt tidplan för införande.
6. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att i budgetarbetet för kommande
planeringsperiod beakta kostnader 2014 för system-/teknikstöd för inrapportering av utförd tid.
_____
Sammanfattning av ärendet
I och med införandet av det nya verksamhetssystemet i socialtjänsten Combine
kommer utförare få beställningar och ska också rapportera in utförd tid i systemet.
Socialtjänsten har i och det nya verksamhetssystemet en teknisk plattform för att
också förändra formerna för utförares inrapportering av tid från gällande ”avvikelseredovisning” till redovisning av exakt utförd tid hos brukaren.
Socialnämnden har genom verksamhetsplan för 2013 givit nämndkontoret i uppdrag att redovisa alternativa former för uppföljning av utförd tid i hemtjänsten.
VISMA Consulting har på uppdrag av nämndkontoret gjort en utredning för att
klargöra handlingsvägar inklusive teknikstöd för övergång till redovisning av exakt
utförda insatser/tid genom elektronisk inrapportering till Combine.
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Forts § 85
Kartläggningen ligger till grund för beslut i fråga om fortsatta former för inrapportering av utförda insatser-/tid samt vägval i fråga om eventuellt teknikstöd för
detta.
Ärendet har beretts av nämndkontoret i samverkan med socialkontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-07
Införande av tidredovisning inom hemtjänsten i Ekerö, VISMA Consulting 201305-02
MBL-protokoll 2013-06-04
_____
Expedieras
Nämndkontoret
Socialkontoret
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§ 86

Översyn av nyckelhantering inom hemtjänsten
SN13/93-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tills vidare inte införa elektroniska lås inom
hemtjänsten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Införandet av ett det nya verksamhetssystemet Combine i socialtjänsten möjliggör
för nya arbetssätt för hemtjänstutförarna verksamma i Ekerö kommun. I särskilt
ärende redogörs för en nyligen genomförd kartläggning av alternativt sätt att införa
exakt tidsredovisning inom hemtjänsten. Verksamhetssystemet Combine kommer
att innehålla en tjänst för redovisning av utförda insatser-/tid via en telefonapp.
Denna tjänst är i dagsläget under utveckling tillsammans med företaget Phoniro.
Under förutsättning att Socialnämnden fattar beslut om exakt tidsredovisning inom
hemtjänsten är målsättningen att detta ska vara infört senast hösten 2014.
I Socialnämndens verksamhetsplan har nämndkontoret i uppdrag att göra en översyn av nyckelhanteringen inom hemtjänsten med inriktning att eventuellt möjliggöra för användandet av elektroniska lås. Phoniro och även andra företag erbjuder
variationer av elektroniska lås som kan kopplas till den telefon som då kommer att
användas för tidsredovisning.
All nyckelhantering inom hemtjänsten sker i dagsläget manuellt. Det innebär att
hemtjänstutförarna hanterar och förvarar nycklar till sina kunder i låsta skåp.
Hanteringen innebär att nycklar måste kvitteras ut och återlämnas på kontoret där
de förvaras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-14
_____
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§ 87

Uppföljning av hemtjänstutförare
SN13/94-732
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar uppföljningarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kontoret har genomfört avtalsuppföljningar hos samtliga hemtjänstutförare under
april – maj 2013.
Alla utförare har följts upp enligt samma mall som omfattar frågor avseende:
- Ledning
- Personal
- Kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering
- Kvalitet för den enskilde
- Genomförandeplan
- Dokumentation
- Samverkan
- Mat och måltider
- Hantering av privata medel och nyckelhantering
I bilagor redovisas respektive utförares uppföljning inklusive en sammanfattande
bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-15
Uppföljning av Adeocare
Uppföljning av Ekerö hemtjänst
Uppföljning av Mälaröarnas hemtjänst
Uppföljning av Mälarö Omsorg
Uppföljning av Proffssystern i Stockholm
_____
Expedieras
Adeocare
Ekerö hemtjänst
Mälaröarnas hemtjänst
Mälarö Omsorg
Proffssystern i Stockholm
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§ 88

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Ekgården Kvartal
1 2013
SN13/69-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Ekgården för fortsatt förbättring
inom ramen för uppdraget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Ekgården kvartal 1 2013. Kvalitetsuppföljningen innefattar Socialnämndens mål för hälso- och sjukvård samt uppföljning
inom följande områden; läkemedelshantering, bemanning, hygien, rehabilitering/
aktivering, mun/ tandvård och avvikelsehantering.
Den sammanfattande bedömningen utifrån uppföljningen är att det ges en god och
säker hälso- och sjukvård vid Ekgården. Uppföljningen visar samtidigt på möjlighet
till förbättring vad gäller nedan angivna områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-16 rev. 2013-05-31
PM 2013-05-16 rev. 2013-05-31, Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård vid
Ekgården kvartal 1 2013
_____
Expedieras
Ekgården
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§ 89

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Färingsöhemmet
Kvartal 1 2013
SN13/69-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Färingsöhemmet för fortsatt
förbättring inom ramen för uppdraget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Färingsöhemmet kvartal 1 2013. Kvalitetsuppföljning omfattar Socialnämndens mål för hälso- och sjukvård och uppföljning
inom följande områden; bemanning, läkemedelshantering, hygien, rehabilitering/
aktivering, mun/ tandvård och avvikelsehantering.
Den sammanfattande bedömningen utifrån uppföljningen är att det ges en god och
säker hälso- och sjukvård vid Färingsöhemmet. Uppföljningen visar samtidigt på
möjlighet till förbättring vad gäller nedan angivna områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-16
PM 2013-05-16, Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård vid Färingsöhemmet
Kvartal 1 2013
_____
Expedieras
Färingsöhemmet
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§ 90

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård vid Kullen Kvartal 1
2013
SN13/69-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Carema Care AB för fortsatt
förbättring på Kullen inom ramen för uppdraget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Kullen kvartal 1 2013. Kvalitetsuppföljningen innefattar Socialnämndens mål för hälso- och sjukvård och uppföljning vad
gäller personalbemanning, läkemedelshantering, hygien, rehabilitering/ aktivering,
mun/tandvård och avvikelsehantering.
Den sammanfattande bedömningen utifrån uppföljningen är att det ges en god och
säker hälso- och sjukvård vid Kullen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-16
PM 2013-05-16, Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Kullen kvartal 1
2013.
_____
Expedieras
Carema Care AB
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§ 91

Uppföljning registrering i nationella kvalitetsregistret Senior alert
SN13/78-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge nämndkontoret i uppdrag att återkomma med
information efter det att dom i ärendet fastställts.
____
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har med anledning av datainspektionens
beslut och SKL:s rekommendation tillsammans med verksamhetschef/ sektionschefer på Kullen, Ekgården och Färingsöhemmet sett över befintliga riktlinjer och
rutiner för registrering i kvalitetsregistret Senior alert. En blankett för att inhämta
samtycke har också utarbetats att användas inför påbörjad registrering i Senior
alert.
Vid inflytt till särskilt boende ges en informationsbroschyr angående Senior alert
till boende/anhöriga.
De rutiner som tillämpas innebär att alla nyinflyttande personer till särskilt boende
tillfrågas angående samtycke till registrering i Senior alert. Vid samtycke ska i
första hand den boende skriva under samtyckesblanketten. Om personen räknas
som beslutsoförmögen inhämtas i andra hand samtycke från legal ställföreträdare
(gode man/ förvaltare). Om sådan inte finns inhämtas detta i tredje hand från anhörig. Finns ingen ställföreträdare eller anhörig hos boende som är beslutsoförmögen kan inte registrering i Senior alert ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-10
Uppgifter om dementa fortsätter att registreras - Datainspektionen
2013-03-18
____
Expedieras
Nämndkontoret
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§ 92

Fördjupad redovisning avseende indikator "mänsklig närvaro i
dödsögonblicket"
SN12/157-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Sammanfattning av ärendet
Varje år presenterar Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) Öppna jämförelser. Under 2012 ingick i undersökningen bl. a indikatorn ”Mänsklig närvaro vid dödsögonblicket”. Indikatorn mäter antal förväntade dödsfall under tiden från 1 september 2011 till och med 31 augusti 2012. Uppgifterna har hämtats från Svenska Palliativa registret vilken bygger på en enkät med
30 frågor som legitimerad vårdpersonal fyller i efter att en boende avlidit.
Av öppna jämförelser framkommer att 82 % av de väntade dödsfallen haft mänsklig
närvaro vid dödsögonblicket i våra särskilda boenden i Ekerö kommun medan 18 %
inte hade detta.
Indikatorn ger ett rött värde som innebär att resultatet hör till de 25 procent av
Sveriges kommuner med lägst värde. Ekerö kommun ranking på 6:e plats i
Stockholms Län.
Det finns inga målvärden angivna för indikatorn ”mänsklig närvaro i dödsögonblicket” i Öppna jämförelser. Däremot anges i Svenska Palliativa registret som målvärde att 90 % av de som avlider ska ha mänsklig närvaro vid dödsögonblicket.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-08
____
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§ 93

Kommunaliserad hemsjukvård 2015 - lägesinformation
SN13/54-701
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
KSL:s (Kommunförbundet Stockholms län) Sociala Välfärdsberedning, KSL:s
styrelse och Presidiegruppen (KSL och HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden) har
2011-09-06 uttalat avsiktsförklaringen – ”Kommunerna i Stockholms län och
Stockholms läns landsting har som gemensam ambition att, genom skatteväxling,
överföra ansvaret för hemsjukvården (exklusive läkarinsatser) till kommunal regi.
Detta kan träda ikraft tidigast 2014”.
I brev 2013-05-27 respektive 2013-05-28 meddelar KSL (Kommunförbundet
Stockholms Län) och Stockholms läns landsting att ”under arbetets gång har ett
antal komplikationer blivit uppenbara, vilka inte fanns någon tydlig kunskap om
innan det gemensamma arbetet drogs igång”. Bland annat anges skillnader i
verksamhetsvolym som grund för skatteväxling och det faktum att utförande av
uppgifter åt landstinget idag hanteras olika i länet. I övrigt har Södertälje kommun
meddelat att man säger nej till överflyttning av hemsjukvårdsansvaret.
Parterna bedömer att en överflyttning av ansvaret för hemsjukvården från
landstinget till kommunerna inte är aktuell 2015.
Parterna har som ambition att inom de närmaste veckorna diskutera hur processen
kan gå vidare och vilka frågor som är aktuella för fortsatt dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-30
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 2013-05-27, Information –
Hemsjukvård 2015
Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2013-05-28,
Information – Hemsjukvård 2015
_____
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§ 94

Uppföljning av samarbetet inom PRISMA
SN09/123-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar ge nämndkontoret i uppdrag att tillsammans med
nämndkontoret för barn- och ungdomsnämnden respektive kultur- och
fritidsnämnden återkomma med en redovisning hösten 2013 av särskilt viktiga
samverkanspunkter mellan verksamheter som verkar kring barn och ungdomar i
riskzon samt hur samverkan idag fungerar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
samverkar kring barn och unga inom ramen för PRISMA (PReventivt Inriktad
SaMverkAn).
Socialnämnden har 2011-11-23 givit nämndkontoret i uppdrag att återkomma
med utkast till nämndgemensamt uppdrag vad avser preventiv samverkan.
Socialnämnden fastställde 2012-09-26 inriktning för det förebyggande arbetet
inom ramen för PRISMA. Denna inriktning är också beslutad av barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Samtliga nämnder har efterfrågat fortlöpande uppföljning samverkan inom
PRISMA. Mot bakgrund av detta föreslås nämndkontoren för socialnämnden,
barn och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden få uppdraget att:
-

Redovisa särskilt viktiga samverkanspunkter mellan verksam-heter som verkar
kring barn och ungdomar i riskzon.

-

Redovisa hur samverkan mellan dessa verksamheter fungerar.

-

Redovisningen ska utgöra grund för löpande uppföljning av hur samverkan
fungerar och på så sätt också underlag till fortsatt utveckling.

Ärendet behandlas parallellt också av barn- och utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-07
_____
Expedieras
Nämndkontoret
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§ 95

Boendeformer för socialtjänstens målgrupper
SN12/59-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Översyn av boendefrågor och s k hemmaplanslösningar i öppenvård pågår för flera
av socialtjänstens målgrupper. Utifrån en kartläggning avseende behov av boendeoch stödformer för personer med funktionsnedsättningar har socialnämnden fastställt inriktning för fortsatt utveckling. Socialnämnden har också givit kontoret
uppdrag att utreda förutsättningar och former för hemmaplanslösningar i öppenvård som alternativ till externt köpta platser.
Utifrån uppdraget föreligger fördjupad behovskartläggning från sektionen för
vuxna. Här sammanfattas också de förslag i fråga om boende-/stödformer som
redovisas i separata ärenden till Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-06
PM 2013-05-17 - Fördjupad redovisning avseende behovet av boende- och
stödformer för unga vuxna med funktionsnedsättningar – sektionen för vuxna
PM 2012-08-28 - Kartläggning av behovet av boende för personer med
funktionsnedsättning med förslag till inriktning för fortsatt utveckling - sektionen
för äldre och personer med funktionsnedsättning
_____
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§ 96

Ny gruppbostad i Skärvik
SN12/114-734
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden begär hos Kommunstyrelsen att planeringen av nytt gruppboende i Skärvik återupptas för möjliggörande av snarast möjliga färdigställande.
2. Investeringsmedel beaktas i budget för 2014-16.
_____
Sammanfattning av ärendet
En ny bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 (gruppboende) om sex platser
planeras i Skärvik. Till följd av förändrad behovsbild beslutade Socialnämnden
hösten 2008 att flytta fram tidplanen för gruppbostaden. Socialnämnden har därefter, och med utgångspunkt från behovsutvecklingen, årligen utifrån värderat tidplanen.
En fördjupad kartläggning av behovet av boende för personer med funktionsnedsättning har upprättats vilken ligger till grund för förnyad bedömning i fråga om
tidplan för det planerade gruppboendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-19
_____
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 97

Stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
SN12/59-739
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar ge nämndkontoret i uppdrag att i budgetberedningen
för 2014-16 återkomma med ett förtydligat förslag till stödboende med fyra platser riktat till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
2. Socialnämnden beslutar att inriktningen ska vara att stödboendet startar i projektform med målsättning om driftsstart våren 2014. Projektet ska därefter pågå
under tre år med utvärdering efter två år inför vidare beslut om fortsättning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Gruppen unga vuxna med diagnostiserade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar både nationellt och i Ekerö.
Socialkontoret har genomfört kartläggning av behovet av boendeformer för personer med funktionsnedsättning. Kontoret har kontakt med ett flertal unga vuxna
som bedöms ha resurser och förmågor att med ett aktivt stöd på sikt kunna klara ett
eget självständigt boende med stöd.
Med utgångspunkt från behovskartläggningen har socialkontoret och nämndkontoret sett över hur tjänsteutbudet kan utvecklas för att möta befintligt och kommande behov.
Ärendet har beretts av nämndkontoret och socialkontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-15
PM 2013-05-15 - Stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Villkorsbilaga till hyresavtal
Ritning, Ekuddsvägen 42
_____
Expedieras
Nämndkontoret
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§ 98

Grundtrygghetsalternativ vid boende för socialtjänstens
målgrupper
SN12/63-751
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att tillsvidare inte etablera grundtrygghetsalternativ för
personer med missbruksproblematik i kommunen.
2. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att i september återkomma med lägesinformation i fråga om lägenheter som möjliggör hemtagning
av tre ungdomar idag placerade på Ungstöd.
_____
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna presenterade vid socialnämndens arbetsutskott 2012-10-17 skrivelsen
”Trygghet är grunden – rätt behandling är målet” (Dnr SN12/63-751) och arbetsutskottet gav socialchefen i uppdrag att bland annat utreda förutsättningen för
etablering i kommunen av grundtrygghetsalternativ vid socialtjänstens insatser
avseende placeringar av barn, ungdomar och missbrukare. Vid utredningen av den
enskildes behov skulle en sådan insats kunna finnas med som ett alternativ till
andra, ofta mer specialiserade, kostsammare och mer ingripande insatser utanför
kommunen, s k externa placeringar.
Av den skrivelse som presenterades vid arbetsutskottet framförs flera resonemang
kring den enskilde individens behov och de svårigheter som idag finns att ge rätt
insats som ger bäst resultat. Motsvarar kostnaderna för placeringen den enskilde
individens behov till en god och trygg omsorg och finns det förutsättningar att inrätta liknande boenden i kommunen där trygghet utgör grunden för placeringen?
Sektionen för vuxna har idag ett flertal placeringar i HVB eller boende utanför
kommunen för målgruppen missbrukare. Antalet personer i behov av stöd har sedan årsskiftet 2011/2012 ökat och i och med det har också kostnaderna för dessa
insatser ökat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-17
Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-17 § 126
Skrivelsen ”Trygghet är grunden – rätt behandling är målet”
_____
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Socialkontoret
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§ 99

Revidering av riktlinjer för handläggning inom sektionen för familj,
barn och ungdom
SN13/90-750
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer för Sektionen för familj, barn
och ungdom.
2. Socialnämnden beslutar att nuvarande riktlinjer som fastställdes av
Socialnämnden 2010-06-16 utgår.
_____
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande riktlinjer fastställdes av Socialnämnden 2010-06-16. I oktober 2012
kom föreskrifter om Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller
hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11).
1 januari 2013 blev det förändringar i Socialtjänstlagen i syfte att stärka stödet och
skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnperspektivet har stärkts.
Regeringen anser att de nya bestämmelserna i viss mån innebär en detaljreglering
som påverkar det kommunala självstyret men att den är marginell och godtagbar.
För Socialnämnden innebär det en revidering av riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-07
Riktlinjer för handläggning och dokumentation avseende barn och ungdom –
Sektionen för familj, barn och ungdom, PM 2013-05-07
_____
Expedieras
Socialkontoret
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§ 100

Utökade verksamhetslokaler för träffpunkten Solrosen
SN12/142-759
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden gav 2012-09-26 nämndkontoret i uppdrag att återkomma med förslag om hur Solrosens verksamhet fortsatt kan utvecklas.
Uppdraget redovisades till Socialnämnden 2013-02-13. Av utredningen framkom
bl a att en förutsättning för fortsatt utveckling av verksamheten är större lokaler.
Det alternativ som bedömdes som det bästa var att Solrosens verksamhet även
kunde ianspråkta de lokaler som idag används av arbetsmarknadsenheten som
omklädnings- och lunchrum. Detta förutsätter ersättningslokaler för
arbetsmarknadsenheten.
Mot bakgrund av detta gav Socialnämnden nämndkontoret i samarbete med intern
produktion i uppdrag att i juni 2013 återkomma med redovisning av hur lokalfrågan för Solrosen kan lösas. Nämnden beslutade också ge kontoret i uppdrag att utreda Solrosens lokalbehov på längre sikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-15
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-06-18

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 36

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12
§ 101

Särskilt verksamhetsstöd 2013
SN12/135-048
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja:
1.
2.
3.
4.

RSMH Mälaröarna 24 000 kr i särskilt verksamhetsstöd
Parkinson Ekerö 7 000 kr i särskilt verksamhetsstöd
Mansjouren 4000 kr i särskilt verksamhetsstöd
Ekerö-Färingsö Rödakorskrets/Anhöriggrupper 9 000 kr i
särskilt verksamhetsstöd
5. BRIS Region Mitt 10 000 kr i särskilt verksamhetsstöd
____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden fördelar varje år ut särskilt verksamhetsstöd till föreningar och organisationer som är verksamma i Ekerö kommun.
För att särskilt verksamhetsstöd ska kunna beviljas krävs att verksamheten kommer boende i Ekerö kommun till godo. Verksamheten ska inte heller finansieras av
kommunen eller ingår i kommunens ordinarie arbete, utan vara ett komplement till
verksamheter som bedrivs av Ekerö kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-15
PM 2013-05-15 - Fördelning av Socialnämndens verksamhetsstöd 2013
KFS 30:3
____
Expedieras
Samtliga föreningar
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§ 102

Fördelning av fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond
SN13/18-046
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar tilldela följande personer medel ur Ulrika Jansdotters
fond:
1. UA tilldelas 1 951 kr för glasögon
2. NM tilldelas 1 951 kr för utbildning
3. MM tilldelas 1 951 kr för sociala aktiviteter, dator, kläder, cykel, sommarläger
4. SB tilldelas 1 951 kr för resa, energimassage, yogabehandling
5. CF tilldelas 1 951 kr för ytterkläder, skor, köksutrustning
6. JB tilldelas 1 951 kr för resa, sommaraktiviteter
7. BL tilldelas 1 951 kr för sommaraktiviteter
8. KS tilldelas 1 951 kr för sommaraktiviteter, kläder
9. KA tilldelas 1 951 kr för ledsagare vid resa
10. ME tilldelas 1 951 kr för dator, resa
11. HI tilldelas 1 951 kr för resa, cykel
12. CK tilldelas 1 951 kr för resa, dator
13. TA tilldelas 1 951 kr för bostad, tänder, glasögon, kläder, resa
14. MZ tilldelas 1 951 kr för cykel, glasögon, kläder
15. CO tilldelas 1 951 kr för aktiviteter för ökad kreativitet och stimulans
16. MS tilldelas 1 951 kr för resa
17. JG tilldelas 1 951 kr för sängar
18. KS tilldelas 1 951 kr för kläder, eltandborste, sängmadrass, tv, dammsugare,
kökslampa
19. EA tilldelas 1 951 kr för dator, resa, sängmadrass
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Forts § 102
20. EF tilldelas 1 951 kr för resa, dator, cykel
21. CL tilldelas 1 951 kr för resa, utemöbler
22. EH tilldelas 1 951 kr för soffa
23. AG tilldelas 1 951 kr för resa
24. RA tilldelas 1 951 kr för tandläkare, säng, resa köksartiklar
25. NW tilldelas 1 951 kr för dator, resa, hundtrimning
26. CKP tilldelas 1 951 kr för soffa, säng, skrivbord, glasögon, konstkurs
27. PG tilldelas 1 951 kr för tv, dator
28. GO tilldelas 1 951 kr för resa
29. AS tilldelas 1 951 kr för Mindfulness- och yogakurs, stol
30. PW tilldelas 1 951 kr för tandläkare
31. MJ tilldelas 1 951 kr för resa
32. ÅL tilldelas 1 951 kr för resa
33. JL tilldelas 1 951 kr för säng
34. VÖ tilldelas 1 951 kr för cykel, cykelhjälm, träningskort
35. TL tilldelas 1 951 kr för resa, utbildningsprogram
36. SP tilldelas 1 951 kr för dator, kläder, skor, tandläkare
37. ML tilldelas 1 951 kr för mick, portastudio, kläder, glasögon
38. BV tilldelas 1 951 kr för träningsskor, träningskort, gång-/löpband, juniorcykel
39. EL tilldelas 1 951 kr för resa
40. WM tilldelas 1 951 kr för resa
41. YW tilldelas 1 951 kr för resa, sommaraktiviteter
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42. Ansökan inkommen från ett familjehem avslås med hänvisning till att avkastningen inte får användas för att täcka behov som ska tillgodoses av de allmännas försorg.
43. För den händelse att någon mottagare av fondmedel uppbär försörjningsstöd
skall försörjningsstödet ej minskas med motsvarande belopp.
____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutar årligen om fördelning av medel ur Ulrika Jansdotters fond.
I år finns 80 tkr att fördela ur fonden. Enligt beslut från Kammarkollegiet 1985 får
medel ur Ulrika Jansdotters fond användas på samma sätt som anges för Sociala
samfonden;
”Stöd åt behövande inom kommunen exempelvis genom främjande av barn och
ungdomsvård och bistånd till åldringar och handikappade.”
”Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.”
Vidare ska personer hemmahörande i Färentuna församling äga företräde vid fördelning av fondmedlen.
I år inkom totalt 43 ansökningar. Antalet ansökningar har ökat från tidigare år.
2011 inkom 9 ansökningar och förra året inkom 21 ansökningar. En ansökan inkom
från ett familjehem som sökt medel för deras och barnens behov. Eftersom medel
ur fonden inte får användas för att täcka behov som ska tillgodoses av de allmännas
försorg föreslås att ansökan avslås. En ansökan som kom in via e-post var ej läsbar
och efter kontakt med personen har inte någon ny ansökan inkommit vilket medfört att ansökan inte har kunnat beredas. Flertalet sökande har ansökt om medel
både för resor, sommaraktiviteter och medel för t ex husgeråd, kläder och glasögon.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-17
PM 2013-05-17 – Fördelning av fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond
____
Expedieras
Samtliga sökande
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§ 103

Sociala samfonden 2013
SN13/19-046
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att inte fördela avkastningen från Sociala samfonden.
2. Samtliga ansökningar avslås med hänvisning till det ringa beloppet som kan fördelas per sökande
____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutar årligen om utdelning av fondmedel ur två fonder; Ulrika
Jansdotters fond och Sociala samfonden. Enligt Sociala samfondens stadgar ska
pengarna användas till behövande grupper inom kommunen som t ex främjande av
barn- och ungdomsaktiviteter. Vidare till äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Medel ur fonden ska delas ut en gång per år efter ansökan från enskilda personer.
Sociala samfondens intäkter består dels av ränteintäkter, dels av utdelning från en
fond som heter Carlsson-fonden. Enligt stadgarna ska minst 10 procent av fondens
avkastning varje år läggas till kapitalet.
Det har inkommit 37 ansökningar i år. Fondens avkastning för utdelning i år är
1553 kr, vilket endast skulle ge 41,97 kr/sökande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-15
____
Expedieras
Samtliga sökande

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-06-18

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 41

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12
§ 104

Samråd - Detaljplan för Enlunda bussdepå, del av Troxhammar 1:2
m fl på Färingsö i Ekerö kommun.
SN13/80-214
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över detaljplan för del av Troxhammar 1:2
m fl (bussdepå Enlunda) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län till
stadsarkitektkontoret.
_____
Jäv
Anne Lindberg (MP) anmäler jäv.
_____
Deltar ej i beslut
Desirée Björk (Ö) och Linus Forslid (Ö) deltar ej i beslut.
_____
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för området
Enlunda. Planförslag föreligger. Socialnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet
(2011-09-21).
Socialnämnden har beretts möjlighet att inkomma med yttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en ny bussdepå kan anläggas på
Troxhammar 1:2 m fl fastigheter. Depån kommer att inrymma cirka 80 bussar och
även innehålla verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning
och tankplats för bussar. Området inrymmer även personalparkering med cirka 70
parkeringsplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-22
Stadsarkitektskontoret, Samråd – Detaljplan för Enlunda bussdepå, del av
Troxhammar 1:2 m fl på Färingsö i Ekerö kommun daterat 2013-03-20
_____
Expedieras
Stadsarkitektkontoret
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§ 105

Uppföljning av Socialnämndens verksamhetsplan 2012
SN13/86-700
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsplan revideras varje år i samband med budgetarbetet.
Uppföljningen av 2012-års handlingsplan utgör en del i underlaget för inriktningen
i 2014-års verksamhetsplan.
Socialnämnden fastställde inför år 2010 en verksamhetsplan för 2010-2015 som revideras årligen. Nämndkontoret har i samarbete med socialkontoret gjort en uppföljning av handlingsplanen i verksamhetsplanen 2012. Handlingsplanen utgår från
verksamhetsplanens prioriterade områden och speglar de uppdrag och aktiviteter
som har koppling till socialnämndens övergripande mål.
Uppföljningen anger om respektive åtgärd i handlingsplanen är genomförd (grön),
om arbetet påbörjats (gult) eller om åtgärden inte är påbörjad (röd). Handlingsplanen omfattar även vissa åtgärder som är planerade att genomföras efter 2012-13.
Dessa är markerade med en vit ruta.
Årets uppföljning visar att 27 av 44 planerade åtgärder är påbörjade men inte avslutade. I denna kategori ingår även mer långsiktiga åtgärder som sträcker sig över
hela planeringsperioden. 10 åtgärder är genomförda.
Påbörjade eller ej påbörjade åtgärder omhändertas i handlingsplan i verksamhetsplanen för 2013-15.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-04-29
Uppföljning av handlingsplan i socialnämndens verksamhetsplan 2012 daterad
2012-04-25
_____
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§ 106

Övergripande granskning av intern kontroll för år 2012
SN13/74-007
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat den interna kontrollen hos Kommunstyrelsen och nämnderna för 2012. Granskningen syftar till att
översiktligt bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Såväl styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi, system för intern kontroll samt nämndernas ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat 2012 har granskats.
Nämndkontorets bedömning utifrån revisionens granskning är sammanfattningsvis
att Socialnämndens styrsystem, verktyg och arbetssätt är tillräckliga för att uppfylla
kraven på en god intern kontroll. Nämnden gör väsentlighets- och riskanalyser och
fastställer årliga internkontrollplaner. Kontinuerlig förbättring av riktlinjer, rutiner
etc inom ramen för ledningssystemet leder till fortsatt utveckling av nämndens
styrning. Med det nya verksamhetssystemet Combine följer också effektivare processer och nya verktyg för uppföljning och styrning.
Av rapporten framkommer förbättringsområden vad avser rutiner och underlag vid
betalning av vissa s k förtroendekänsliga poster med avseende på kurser och konferenser, intern representation och personalfrämjande aktiviteter.
Med anledning av detta planeras genomgång av rutiner för redovisning av s k förtroendekänsliga poster att genomföras för berörd personal och chefer i
socialkontoret och nämndkontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-14
PM 2013-05-14 - Övergripande granskning av intern kontroll för år 2012,
Nämndkontoret
PwC, Övergripande granskning av intern kontroll för år 2012, mars 2013
_____
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§ 107

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN13/11-735
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2013-05-29 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2013-05-29
_____
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§ 108

Månadsrapport: Valfrihetssystem enligt LOV – information per
2013-04-30
SN13/12-739
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Information lämnas om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2013-04-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-08
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2013-06-18

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida: 46

Sammanträdesprotokoll
2013-06-12
§ 109

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 2013-04-30 avseende platser i
heldygnsomsorg för hem för vård och boende samt familjehem gällande barn, ungdomar och vuxna inom individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2013-04-30 rev. 2013-05-30
_____
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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
Socialnämndens individutskott 2013-05-14 §§ 82-90
Socialnämndens individutskott 2013-05-28 §§ 91-103
Socialnämndens individutskott 2013-06-11 §§ 104-110
Individ- och familjeomsorg
Beslutslista 2013-05-06
Delegationsbeslut Ekonomi 2013-05-13
Delegationsbeslut utredning och behandling 2013-05-13
Delegationsbeslut utredning och behandling 2013-06-05
Beslutslista 2013-06-05
Äldreomsorg, LSS och SoL
Delegationslista Omsorg 2013-05-02
Delegationslista Omsorg 2013-05-02
Delegationslista LSS 2013-05-02
Nämndansvarig
Delegationsbeslut 2013-05-28
Socialnämndens ordförande
Delegationsbeslut och yttrande 2013-04-23
Delegationsbeslut 2013-05-14
_____
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För kännedom
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar cirkulerar i pärm under sammanträdet:
-

Information om nationella riktlinjer – Socialstyrelsen, 2013-04-19
Information om nationella riktlinjer – Socialstyrelsen, 2013-04-24
Information från Vårdanalys – kommande granskning av öppna jämförelser
Information från Socialstyrelsen: Kartläggning av skyddade boenden i Sverige
Cirkulär 13:13 SKL – Vårproposition för år 2013
Information från Regeringskansliet: Inspektionen för vård och omsorg ny
tillsynsmyndighet
Information från Socialstyrelsen – Äldres behov i centrum
Protokollsutdrag KF 2013-04-23 § 36, avsägelser
Protokollsutdrag KF 2013-04-23 § 37, valärenden
Rättsutredning: Oförenligt med EU-rätten att hindra vinstdrivande företag Almega
Statistikrapport från Patientnämnden, SLL - Kommunal vård 2013-04-01 2013-04-30
Förvaltningsrättens dom mål nr 7966-13 angående upphandling av insatser för
personer med psykisk funktionsnedsättning
Verksamhetsberättelse 2012 – PRO Ekerö
Information från Socialstyrelsen - nyhetsbrev nationella riktlinjer
2013-05-22
Brev till Socialstyrelsen – angående publicering på Äldreguiden 2013-05-27
Beslut 2013-05-07 - förstärkt tillsyn av kommuners insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning, Socialstyrelsen Dnr 9.1-18175/2011
Information från Socialstyrelsen - Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013
Polisens Månadsbrev 2013-05-21
Information IVO – Nu bildas Inspektion för vård och omsorg
Verksamhetsberättelse 2012 FoU-Nordväst
Verksamhetsberättelse 2012 Ekgården
Verksamhetsberättelse 2012 produktion omsorg Färingsöhemmet och
Ekdungens dagverksamhet
Beslut 2013-05-28, Socialstyrelsen – tillsyn av socialtjänstens arbete med
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld vid Kvinnojouren Solna,
Sundbyberg och Ekerö
Månadsbrev april – Mälarö omsorg
Nyhetsbrev nr 4, 2013-05-16 - Öppna jämförelser, Socialstyrelsen
Information – Socialstyrelsen publicerade 13 maj 2013 vägledningen ”Att ge
ordet och lämna plats”
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-

Nyhetsbrev nr 1 2013 - Systematik för säker evidens, Nationellt
Kompetenscentrum anhöriga, Nka
- Rapport kontaktpolitikerbesök, Kullen 2013-04-16
- Rapport kontaktpolitikerbesök, Kajutan/Stockbygården 2013-03-21
- Brev avseende lunchserveringen på Ekgården 2013-05-31
- Svar från Socialstyrelsen på brev angående publicering i Äldreguiden
2013-06-10
_____
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