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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 35

Revisionens granskning av inköp och upphandling
SN12/52-007
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden noterar rapporten ”Granskning av inköp och
upphandlingar”.
2.

Socialnämnden fastställer redovisad åtgärds-/tidplan.

3.

Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att under hösten 2012
återkomma med lägesinformation för arbetet.

4.

Socialnämnden beslutar ge nämndkontoret uppdrag att genomföra en
ramavtalsupphandling vad avser enstaka platser i särskilt boende för
äldre.
_____

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning
av inköp och upphandling i kommunen i syfte att bedöma om ändamålsenlig
organisation och rutiner för upphandling och inköp samt att den interna
kontrollen är tillräcklig. Resultatet presenteras i rapporten ”Granskning av inköp
och upphandlingar, Ekerö kommun”. Kommunens revisorer har 2012-02-23 ställt
rapporten till Socialnämnden för kännedom och åtgärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-22
Skrivelse 2012-01-23, Kommunens revisorer
Rapport: Granskning av inköp och upphandlingar, januari 2012
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 36

Upphandling ramavtal missbruksvård
SN12/90-050
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Ge socialkontoret i samarbete med upphandlingsfunktionen i uppdrag att
snarast återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för
upphandlingen.
2.

Socialnämnden beslutar att kostnader för köp av konsultstöd med
anledning av upphandlingen får belasta nämndens anslag för ”köp av
tjänster”.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har socialnämndens uppdrag att medverka i ramavtalsupphandling
avseende missbruksvård. Inom kommunerna i norra Stockholms län, totalt 15
kommuner, har sedan våren 2011 arbete pågått med förfrågningsunderlag inför en ny
gemensam ramavtalsupphandling. Från Ekerö kommuns sida har sektionschefen vid
socialkontorets sektion för vuxna medverkat i arbetet. Sigtuna kommun är ansvarig
för upphandlingen. Ramavtalsupphandlingen påbörjas 2012-04-04.
_____
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-04-02
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 37

Uppföljning: Hälso- och sjukvård i särskilt boende 2012 vid
Ekgården, kvartal 1 2012
Dnr SN12/85-735
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Ekgårdens för fortsatt
förbättring inom ramen för uppdraget.
2.

Nämndkontoret får i uppdrag att under året återrapportera vidtagna
åtgärder med anledning av identifierade åtgärdsområden.

____
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Ekgården kvartal 1 2012. Uppföljningen
innefattar Socialnämndens mål för hälso- och sjukvård och uppföljning inom
följande områden; 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 Ekgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-22
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 38

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid
Färingsöhemmet, kvartal 1 2012
Dnr SN12/85-735
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden överlämnar uppföljningen till intern produktion för fortsatt
förbättring vid Färingsöhemmet inom ramen för uppdraget.
2.
______

Nämndkontoret får i uppdrag att under året återrapportera vidtagna
åtgärder med anledning av identifierade åtgärdsområden.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Färingsöhemmet kvartal 1 2012.
Uppföljningen omfattar Socialnämndens mål för hälso- och sjukvård och
uppföljning inom följande områden; 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.
_____
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-22
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 39

Uppföljning: Hälso- och sjukvården i särskilt boende 2012 vid
Kullen, kvartal 1 2012
SN12/85-735
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Carema Care AB för fortsatt
förbättring inom ramen för uppdraget.
2.

Nämndkontoret får i uppdrag att under året återrapportera vidtagna
åtgärder med anledning av identifierade åtgärdsområden.

3.

Nämndkontoret får i uppdrag att löpande informera om utveckling av
ledningsfunktionen vid Kullen.
_____

Ärendebeskrivning
Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Kullen kvartal 1 2012. Uppföljningen
innefattar Socialnämndens mål för hälso- och sjukvård och uppföljning inom
följande områden; 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 2012-03-22
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 40

Överenskommelse med intern produktion 2012
SN11/170-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer enhetens åtagande som del i överenskommelsen 2012
mellan Socialnämnden och Produktionsenhet Omsorg.
_____
Ärendet
Socialnämnden tecknar årligen överenskommelse med produktionsenhet Omsorg.
Inriktningen i uppdraget är sedan tidigare fastställt av nämnden. I övrigt är
utvecklingsriktningen fastställt i samband med beslut om verksamhetsplan för
2012. Vidare är den ekonomiska ersättningen fastställd i och med budget för 2012.
Nämndkontoret har i samråd med produktionsenhet Omsorg uppdaterat tidigare
överenskommelse inför 2012. Bland annat har uppdraget (direktivet) vad gäller
särskilt boende förtydligats utifrån den kravspecifikation som fastställdes i och
med upphandlingen av Kullen vilket innebär att samma kravspecifikation gäller
fr o m 2012 för samtliga särskilda boendeenheter.
______
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-01-03
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 41

Uppföljning av intern produktions åtagande avseende
överenskommelsen för 2011
SN12/64-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Varje år upprättas en överenskommelse mellan Produktion omsorg och
Socialnämnden avseende insatser inom äldreomsorg och för personer med
funktionsnedsättning. I överenskommelsen ingår bl a en beskrivning av nämndens
prioriterade satsningsområden som berör den interna produktionens arbete.
Satsningsområdena sammanställs utifrån Socialnämndens verksamhetsplan.
Utifrån de prioriterade områdena fastställs produktionsenhetens åtagande som
beskriver det arbete enheten åtar sig att göra för att verkställa satsningsområdena.
I överenskommelsens uppföljningsplan anges att produktionsenheten årligen ska
redovisa en uppföljning av åtagandet.
_____
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-20
Uppföljning av produktion omsorgs åtagande utifrån socialnämndens prioriterade
områden i verksamhetsplanen för 2011, daterad 2012-31
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 42

Uppföljning av Socialnämndens verksamhetsplan 2011
SN12/84-700
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämndens verksamhetsplan revideras varje år i samband med budgetarbetet. Uppföljningen av 2011-års verksamhetsplan ligger till grund för
kommande revidering av verksamhetsplanen inför 2013. 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 2011 - 2015. 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 2011. Dessa är kursiverade i uppföljningen och markerade med en vit ruta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-22
Planering av aktiviteter utifrån handlingsplan i socialnämndens verksamhetsplan
2012-03-29
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 43

Ansökan om medel för Omvårdnadslyftet 2012
SN11/63-027
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar inge ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Omvårdnadslyftet är en utbildningssatsning för personal inom äldreomsorgen som
pågår 2011-2014. Kommunerna får ansöka om statsbidrag hos Socialstyrelsen för
att anordna utbildningar utifrån de kriterier som Socialstyrelsen har satt upp.
För 2011 tilldelades Ekerö kommun ca 274 000 kr i statsbidrag. Omvårdnadslyftet
syftar bl a till att stärka den grundläggande kompentensen hos vårdbiträden och
undersköterskor. Därför erbjöd Ekerö kommun personal inom äldreomsorgen att
läsa första delen av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram som omfattade
200 gymnasiepoäng. Utbildningen gavs på distans och 10 personer fullföljde första
delen. Ungefär 4 – 5 av dessa är intresserade av att fortsätta studera under 2012
för att bli undersköterskor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-16
Socialstyrelsen 2012-02-29: Information om statsbidrag till kommuner för
Omvårdnadslyftet 2012
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 44

Information om särskilt förordnad vårdnadshavare
SN12/25-751
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Ensamkommande barn som beviljas uppehåll i Sverige ska få en särskilt förordnad
vårdnadshavare. Socialnämnden i den kommun där barnet vistas ska väcka talan
om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till domstol. I
föreliggande ärende informeras om vad uppdraget innebär och ett antal kriterier
som anses kunna ligga till grund för rekryteringen av särskilt förordnade
vårdnadshavare till de ensamkommande flyktingbarn som vistas i Ekerö kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-22
PM 2012-03-13
Bilaga 1 : Utdrag ur Föräldrabalken
Bilaga 2: Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
_____

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 45

Information – Svar på brev angående förändring i riktlinjer för
färdtjänsthandläggning
SN11/82-736
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav i juni 2011 socialkontoret i uppdrag att återkomma med en
redovisning avseende vilka kommuner som har kortast handläggningstid för
färdtjänstansökan samt med en bedömning av vilka erfarenheter Ekerö kommun
kan dra av detta. Uppdraget redovisades till nämnden i december 2011 och
socialkontoret gavs då i uppdrag att se över handläggningsprocessen för
färdtjänstansökningar och återkomma med förslag på hur processen ska kortas
ned. Socialkontoret redovisade förslagen vid nämndens sammanträde i februari
2012. Socialnämnden beslöt att skicka ett brev till Trafiknämnden med förslag på
att ändra riktlinjerna i den del som avser krav på personligt möte i handläggningen
av färdtjänstansökningar. Svar på Socialnämndens brev har inkommit från
Trafiknämndens förvaltning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-16
Brevsvar 2012-03-13, DNR TN 1203-0054
Socialnämndens ordförandes brev 2012-02-24
_________
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SN au § 46

Information - Upphandling ramavtal externa köp LSS-insatser i
samverkan med nordvästkommunerna
SN10/72-739
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.
_____
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOU av
ramavtal för externa platser avseende LSS-insatserna daglig verksamhet och
korttidsvistelse.
_____
Ärendebeskrivning
Nordvästkommunerna har sedan 2004 gemensamt upphandlat ramavtal för
externa köp av LSS insatserna daglig verksamhet, bostad med särskild service,
korttidsvistelse och korttidstillsyn. Ramavtalet avseende daglig verksamhet och
korttidsvistelse upphör 2012-12-31.
Socialnämnden beslutade i februari att i samarbete med Upplands Väsby och
Sundbyberg genomföra upphandling enligt LOU av ramavtal för externa platser
avseende LSS-insatserna daglig verksamhet och korttidsvistelse. Nämndkontoret fick i uppdrag att senast i maj redovisa förslag till förfrågningsunderlag
och ersättningsnivåer. Upplands Väsby har tagit på sig uppdraget att genomföra
upphandlingen enligt LOU.
Grunden i förfrågningsunderlaget samt ersättningssystem och ersättningsnivåer
har tagits fram gemensamt av nordvästkommunerna och används även av de
kommunerna som upphandlar tjänsterna enligt LOV (Solna, Sollentuna och
Järfälla). Upplands Väsby har i samarbete med Ekerö och Sundbyberg anpassat
förfrågningsunderlaget för LOU upphandlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-04-02
_________
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2012-04-11
SN au § 47

Förslag till nytt ersättningssystem för LSS-insatser
SN12/88-706
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer nivåbedömningsmodell för LSS insatser.
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har givit nämndkontoret och socialkontoret i uppdrag att i
samarbete med nordvästkommunerna utarbeta ett system för nivåbedömning
för LSS-insatser. Nämndkontoret har vidare nämndens uppdrag att kopplat till
nytt nivåbedömningsverktyg utveckla en ersättningsmodell för LSS insatserna
boende för vuxna, daglig verksamhet och korttidshem. Nämndkontoret och
socialkontoret har tillsammans med övriga nordvästkommuner utarbetat en
nivåbedömningsmall. Socialkontoret har påbörjat mätningar samt tagit fram en
plan för att ha bedömningar av alla individer klart till budgetarbetet inför 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-31
PM 2012-03-31
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 48

Lokal modell för samordnad vård och omsorg kring personer med
demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga
SN11/99-739
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden fastställer lokal modell för samordnad vård och omsorg
kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga
2.

Socialnämnden beslutar att ge nämndkontoret i uppdrag att i avtal och
överenskommelser med berörda verksamheter beakta uppdragen utifrån
lokala modellen för samordnad vård och omsorg kring personer med
demenssjukdom

3.

Socialnämnden beslutar att i budget 2013 – 2015 beakta medel för stöd till
gemensamt arbete utifrån den lokala modellen
_____

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i samverkan med FoU nu, under 2011/12, bedrivit ett projekt
för att utveckla vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd
till deras anhöriga. Syftet var att utifrån lokala förutsättningar och de nationella
riktlinjerna för demensvård ta fram en lokal modell för hur demensvård/omsorg
ska bedrivas i Ekerö. I arbetet har socialtjänstens berörda verksamheter
(nämndkontor, socialkontor, hemtjänst, dagvård, särskilda boenden, öppna
verksamheter och anhörigkonsulent) och landstingets primärvård,
primärvårdsrehabilitering och minnesmottagning deltagit. Röda korsets
anhöriggrupp har varit referensgrupp och bidragit med beskrivningar av hur
anhöriga ser på vårdkedjan. Information om arbetet har lämnats till
socialnämnden i januari 2012. ESSAMs politiska samrådsgrupp (landsting och
kommun) fick information i mars 2012.
Lokal modell för samverkan kring demenssjuka i Ekerö är framtagen. Den
innehåller en plattform för det gemensamma arbetet, förbättringsområden för
2012 – 2013 samt bilagor med rutiner och beskrivningar av arbetet inkl ansvar och
kontaktvägar.
_____
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-29
Lokal modell för samordnad vård och omsorg kring personer med demensjukdom
samt stöd till deras anhöriga.
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 49

Verksamhetsredovisning per mars 2012
SN12/7-042
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet noterar att ärendet redovisas vid Socialnämndens sammanträde
den 2 maj.
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

19

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

20

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 50

Resultatindikationer för Socialnämnden per februari 2012
SN12/5-042
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden följer löpande verksamhetsutveckling och den ekonomiska
utvecklingen inom sitt område. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är
främst volymavvikelser och andra kritiska faktorer. Utöver nämndens löpande
uppföljningen lämnar Socialnämnden per 31 mars, 31 augusti och 30 september
verksamhetsredovisningar med ekonomiskt utfall och helårsprognos till
Kommunfullmäktige.
En ekonomisk avstämning med resultatindikation per februari 2012 har
genomförts. Denna har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk
avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest
avgörande faktorerna. Det bör understrykas att denna alltså inte är en fullvärdig
prognos.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-19
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

21

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 51

Internkontroll av rättssäker myndighetsutövning gällande inkomna
barnavårdsanmälningar
SN10/118-700
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har socialnämndens uppdrag att enligt fastställd interkontrollplan
för 2012 granska myndighetsutövningen som lyder under socialnämnden. Senaste
granskningen av inkomna barnavårdsanmälningar skedde maj 2010. Den nu
aktuella granskning avser samtliga inkomna barnavårdsanmälningar till sektionen
för Familj, barn och unga under februari månad 2012. Totalt har 36 anmälningar
mottagits i sektionen. Tre av ärendena har anmälningar från både polis och
socialjour för flera barn i samma familj vilket innebär dubbel registrering per barn
av inkomna anmälningar. Anmälningarna avser bland annat omsorgsbrister,
relationsvåld, övergrepp och relationskonflikter mellan föräldrar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-15
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

22

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 52

Handlingsplan för våld i nära relationer samt barn som bevittnat
våld
SN11/134-750
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden fastställer reviderad handlingsplan för våld i nära relationer
samt barn som bevittnat våld.
2.

Socialkontoret får i uppdrag att samverka med /och informera andra
aktörer som arbetar med våld i nära relationer samt barn som bevittnat
våld.

3.

Socialnämnden noterar att rutinbeskrivning för arbetet inom socialkontoret
upprättats.
_____

Ärendebeskrivning
Socialnämnden uppdrog till socialkontoret vid sammanträde 2011-11-09 att
utarbeta en mer konkretiserad handlingsplan/checklista för våld i nära relationer
samt barn som bevittnat våld samt ändra rubriceringen för handlingsplanen från
”Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt våld i nära
relationer” till ”Handlingsplan för våld i nära relationer samt barn som bevittnat
våld”.
Vidare fick socialkontoret i uppdrag att i handlingsplanen förtydliga skrivningar
avseende hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Den reviderade
handlingsplanen avser våld i alla nära relationer och har som syfte att
medvetandegöra vikten av individuell utformning av stöd och hjälp för alla som
drabbas av våld i nära relationer oavsett kön, ålder och etnicitet. Vidare har ett
ytterligare förtydligande gjorts vad gäller problematiken kring hedersrelaterat våld
och förtryck.
En arbetsgrupp bestående av personal från de olika sektionerna på socialkontoret
har tagit fram en rutinbeskrivning för hur relationsvåldsärenden ska omhändertas
inom myndigheten samt informerar om metodik för arbetet.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteutlåtande 2011-10-04 rev 2012-03-12, 2012-04-02
•
Reviderad handlingsplan med ny rubricering gällande ”Handlingsplan
socialkontoret för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld”
samt,
•
”Rutinbeskrivning socialkontoret. Bemötande/råd/stöd för personer
utsatta för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld”.
_____
Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

23

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 53

Information - Brottsofferjouren Solna-Sundbyberg-Ekerö,
SN12/78-759
Förslag till Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
______

Ärendebeskrivning
Ekerö kommun samverkar och stöder tillsammans med Solna och Sundbyberg
sedan flertalet år Brottsofferjouren (BoJ) genom verksamhetsbidrag. Nuvarande
avtal/överenskommelse om verksamhetsbidrag gäller under perioden 2011-01-01
till och med 2013-12-31.
Kontaktpersoner från respektive kommun träffar BoJ två gånger per år och jouren
presenterar då sitt pågående arbete och utveckling av stödet till brottsoffer. BoJ
har de senaste fyra åren haft en allt större tillströmning av ärenden och en
märkbart större ökning har skett det senaste halvåret med anledning av polisens
information till brottsoffer om jourens möjlighet till stöd, blivit allt bättre. Vid
möte hos BoJ har kommunerna informerats om jourens svårigheter vad gäller
upprätthållandet av en tillfredsställande verksamhet och det framkom att
svårigheterna funnits under en tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-19
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

24

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 54

Särskilt boende och seniorboende i Stenhamra – beslutsprocess
SN11/102-735
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen ge Socialnämnden i uppdrag att
i anslutning till översyn av ramprogrammet för det särskilda boendet lämna
förslag till programbeskrivning vad avser de seniorbostäder som ska uppföras i Stenhamra.
2.
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
genom markanvisning möjliggöra uppförande av seniorbostäder i Stenhamra.
Kommunstyrelsen fick uppdraget att sälja återstående del av fastigheterna Stockby
4.50, Stockby 4.131 och Stockby 1:298 till marknadsmässiga priser och villkor för
uppförande av seniorbostäder. Socialnämnden fick uppdraget att genomföra
upphandling av verksamhetens drift och teckna ett långsiktigt hyresavtal samt
avtal för verksamhetens drift.
Detta ärende syftar till att åskådliggöra berednings- och process vad gäller
det särskilda boendet och seniorbostäderna i Stenhamra.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-26 inkl skiss beslutsprocess 2012-03-26
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 55

Förlängning av avtal avseende Ekerö rehab
SN11/110-701
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med Stockholms läns
landsting vad avser Ekerö rehab för perioden 2012-04-01—2012-12-31.
2.

Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att återkomma med ny
lägesrapport vad gäller införandet av vårdval för primärvårdsrehabilitering och rehabiliteringsverksamhet på Ekerö.
_____

Ärendebeskrivning
Ekerö kommun och Stockholms läns landsting har sedan ett flertal år samverkat
kring rehabiliteringsverksamheten Ekerö rehab. Stockholms läns landsting har
köpt rehabiliteringstjänster i ordinärt boende, s k primärvårdsrehabilitering, av
Ekerö kommun. Gällande avtal upphör 2012-04-30 men medger möjlighet till
förlängning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa vårdval för
primärvårdsrehabilitering fr om 2012-10-01.
Socialnämnden gav 2012-02-15 nämndkontoret tillsammans med intern
produktion i uppdrag att förhandla med Stockholms läns landsting i fråga om
förläning av avtalet fr o m 2012-05-01 tills dess att vårdval om primärvårdsrehabilitering införts. Socialnämnden gav också kontoret i uppdrag att hos
Stockholms läns landsting undersöka förutsättningar för att möjliggöra fortsatt
rehabiliteringsverksamhet på Ekerö.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-19
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

25
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26

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 56

Kommunaliserad hemsjukvård 2015 - lägesinformation
SN12/74-730
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
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”. Arbetet vad gäller frågan om
kommunaliserad hemsjukvård fortgår. Lägesinformation om pågående arbete,
tidplan mm lämnas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-23
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 57

Valfrihetssystem enligt LOV – Månadsrapport
SN12/12-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
____
Ärendebeskrivning
Information lämnas om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2012-02-29.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-19
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande
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28

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 58

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN12/11-735
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2012-03-26 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2012-03-26
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

29

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 59

Övriga frågor
Ordförande informerar om att ”Inbjudan om fortsatt dialog om införande av
Överenskommelsen” till den 3 maj kl 18.00 på Ekebyhovs slott. Inbjudan som är
undertecknad av ordförandena i Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och
Kulturnämnden har skickats till representanter för föreningar/organisationer
samt ledamöter och ersättare i berörda nämnder.
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

30

Sammanträdesprotokoll
2012-04-11
SN au § 60

Politisk styrning av kommungemensamma verksamheter i
samverkan Nordväst
SN12/11-735
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
1.
Arbetsutskottet överlämnar synpunkter på förslag till avtal vad gäller
politisk styrning av gemensamma verksamheter i samverkan Nordväst.
2.
Socialnämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.
_____
Ärendebeskrivning
Nordvästkommunerna, Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,
Upplands-Bro och Upplands Väsby har sedan flera år samverkat i form av gemensamma verksamheterna Socialjour Nordväst, Jourhemspoolen, Familjepoolen,
Familjevåldsteam Nordväst, Stödcentrum för unga brottsoffer samt medling, FoUnordväst samt Barnahus Norrort. Samtliga åtta kommuner samverkar inte i alla
nämnda verksamheter utan vissa kommuner har gått samman för vissa ändamål.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-03-29
_____
Expedieras
Järfälla kommun
Socialnämnden

Justerandes signum

Anslagsdatum

2012-04-16

Utdragsbestyrkande

