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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 18

Kartläggning av behovet av boendeformer för personer med
funktionsnedsättning 2012-2016 – delrapport 1
SN12/59-739
Förslag till Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att senast till sammanträdet i
juni återkomma med fördjupad information och slutsatser med anledning
av boendekartläggningen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har gjort en genomgripande boendekartläggning utifrån olika
behov av anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Boendekartläggningen syftar till att ge verktyg för att kunna planera för behovet av
resurser inom verksamhetsområdet som omfattar personer med
funktionsnedsättning.
Sektionschef Edda Tent-Traoré föredrar ärendet.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-10
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 19

Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2011, årsredovisning
SN12/6-043
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar verksamhetsberättelse för 2011 till Kommunstyrelsen.
_____
Arbetsutskottets beslut
Nämndkontoret ges i uppdrag att revidera verksamhetsberättelsen i enlighet med
förd diskussion.
_____
Ärendebeskrivning
Nämndkontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2011 för
Socialnämnden.
Lena Burman Johansson, nämndansvarig föredrar ärendet.
____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-10
• PM daterat 2012-02-10
____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 20

Rapport: Patientsäkerhetsberättelse 2011
SN12-56-735
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer patientsäkerhetsberättelse 2011.
_____
Arbetsutskottets beslut
Nämndkontoret ges i uppdrag att utveckla mallar och instruktioner för vad
kommande patientsäkerhetsberättelser ska innehålla.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010: 659 har ansvarig vårdgivare skyldighet att
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsarbete skall främja hög patientsäkerhet inom hälso- och
sjukvården genom att minska antalet vårdskador. Vårdskador ska förebyggas
genom att identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten.
Verksamheterna för de särskilda boende har upprättat patientsäkerhetsberättelser
för sina verksamheter.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-10
• PM daterat 2012-02-06
• Bilagor: Patientsäkerhetsberättelser från Ekgården, Färingsöhemmet och
Kullen
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 21

Sammanställning av Öppna jämförelser och brukarundersökning
2011 – hemtjänst och särskilt boende
SN12/18-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör en del av kommunens styrsystem och är nämndens
viktigaste instrument för planering och styrning. Planen omfattar mål, prioriterade
områden, planerade åtgärder mm och sträcker sig flera år framåt i tiden.
Socialnämnden fastställde i juni inriktningen för revideringen av
verksamhetsplanen inför 2012.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-01-17
• PM inklusive tre bilagor daterat 2012-02-03
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 22

Sammanställning av synpunkter och klagomål 2011
SN12/48-700
Förslag till Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____
Arbetsutskottets beslut
Nämndkontoret ges i uppdrag att revidera tjänsteutlåtandet enligt förd diskussion.
_____
Ärendebeskrivning
Som ett led i Socialnämnden redovisas en gång per år alla inkomna synpunkter
och klagomål. Sammanställningen avser alla utförare och beställarkontorens
inkomna synpunkter för perioden juli – december 2011.
Denna sammanställning avser inte tillbud och avvikelser såsom Lex Sarahanmälningar, Lex Maria-anmälningar eller anmälan av personskada i verksamhet
enligt LSS då dessa följer särskilda riktlinjer.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-01-30
• PM daterat 2012-01-30
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 23

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län om samordning av insatser för
habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar
2008:20
SN11/169-008
Förslag till Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer rekommendationen ” Överenskommelse mellan
kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser
för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar
2008:20”.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att tillsammans med
landstingets verksamheter upprätta lokala rutiner för samordning av
insatser för habilitering och rehabilitering.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-06
• Missiv inklusive rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län
daterat 2011-12-08
_____
Ärendebeskrivning
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2011-12-01 att tillsända länets
kommuner rekommendationen att underteckna ”Överenskommelse mellan
kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser
för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar 2008:20”.
KSL önskar få kommunens beslut senast 2012-04-30.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Inga Guenzel, föredrar ärendet.
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 24

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ
behöver praktisk hjälp med egenvård
SN11/168-008
Förslag till Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen fastställa ”Överenskommelse
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård”.
2. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att tillsammans med
landstingets verksamheter upprätta lokala rutiner som tydliggör ansvaret
för bedömning, planering och uppföljning av praktisk hjälp vid egenvård.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutade den 1 december 2011 att
rekommendera kommunerna att teckna denna överenskommelse med landstinget.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvaret för bedömning planering
och uppföljning av egenvården. Överenskommelsen ska tillämpas när det gäller
egenvård där legitimerad personal inom landstingsfinansierad verksamhet bedömt
att den enskilde behöver praktisk hjälp av personal i kommunalt finansierad
verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till överenskommelsen till
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-08
• Missiv och rekommendation från KSL daterad 2011-12-08
• Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2012
_____

Justerandes signum
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 25

Prestationsersättning från Socialdepartementet – Svenska
palliativregistret
SN12/53-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen utbetalar via Socialdepartementet och Sveriges kommuner och
landsting till de enskilda kommuner och landsting/regioner som under uppnått en
viss täckningsgrad i Svenska palliativregistret s k prestationsbaserat statsbidrag.
Under 2011 har boendeenheterna tillsammans uppnått 50 % täckningsgrad (antal
registrerade dödsfall i palliativa registret). Detta medför att Ekerö kommun
erhåller prestationsersättning med 72 566 kr. Medlen utbetalas 2012.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-02
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 26

Socialstyrelsen tillsyn avseende samverkan mellan Ekerö kommun
och Stockholms läns landsting avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning – svar på tillsynsbeslut
SN11/37-780
Förslag till Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden överlämnar svar till Socialstyrelsen avseende tillsyn av
samverkan mellan Ekerö kommun och Stockholms läns landsting avseende
personer med psykisk funktionsnedsättning.
2. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunfullmäktige.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk funktionsnedsättning
har svårt att få sina behov tillgodosedda. Socialstyrelsen driver därför ett
tillsynsprojekt som kallas ”kommunernas insatser för personer med psykiska
funktionshinder”.
Detta tillsynsbeslut omfattar tillsyn där samverkan mellan Ekerö kommun,
Stockholms läns sjukvårdsområde och Norra Stockholms psykiatri har granskats.
Socialstyrelsen har i ärendet fattat följande beslut: ”Kommunfullmäktige i Ekerö
kommun och Stockholms läns landsting ska vidta följande åtgärder:
• Ingå en överenskommelse om samarbete enligt 5 kap 8 a §
socialtjänstlagen, SoL, och 8 a § hälso- och sjukvårdslagen, HSL.”
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-08
• Svar till Socialstyrelsen daterat 2012-02-08
• Beslut från Socialstyrelsen daterat 2011-12-14
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 27

Socialstyrelsens tillsyn avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning – svar på tillsynsbeslut
SN11/37-780
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar svar till Socialstyrelsen avseende tillsyn av
kommunens insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk funktionsnedsättning
har svårt att få sina behov tillgodosedda. Socialstyrelsen driver därför ett
tillsynsprojekt som kallas ”kommunernas insatser för personer med psykiska
funktionshinder”.
Detta tillsynsbeslut omfattar tillsyn av kommunens insatser i form av boende och
boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Socialstyrelsen har i ärendet fattat följande beslut: ”Nämnden ska vidta följande
åtgärder:
• Redovisa en plan för hur nämnden efter årsskiftet avser att utarbeta och
fastställa rutiner för fel och brister samt redovisa hur rutinen ska
implementeras hos personalen.
• Säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker och sker i
enlighet med gällande bestämmelser.”
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-08
• Svar till Socialstyrelsen daterat 2012-02-08
• Beslut från Socialstyrelsen daterat 2011-12-12
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 28

Arvode till särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande flyktingbarn
SN12/25-751
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om arvode för särskilt förordnade vårdnadshavare om
200 kr/arbetstimme, maximalt 10 timmar/månad samt bilersättning.
_____
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet remitterar ärendet till individutskottet för beredning. Därefter ska
ärendet åter till arbetsutskottet.
_____
Ärendebeskrivning
När ensamkommande asylsökande barn och ungdomar får uppehållstillstånd i
Sverige ska en särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Enligt 6 kap 8 a och 9 §§
Föräldrabalken ska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas om ett barns
föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet.
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad
vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del av uppdraget som avser
vårdnaden.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påtalar vikten av att personer som är
särskilt förordnade vårdnadshavare ska erhålla en skälig ersättning för detta
uppdrag. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tillsatt en arbetsgrupp för
att arbeta kring frågan om dels arvodering och utbildning men även frågan om
rekrytering av särskilt förordnade vårdnadshavare.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-07
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 29

Översyn av kommungemensamma verksamheter
SN11/71-701
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att:
1. utreda förutsättningar för samgående med övriga Nordvästkommuner
gällande gemensam Familjehemspool och återkomma med förslag till avtal
2. utreda förutsättningar för samgående med övriga Nordvästkommuner
gällande gemensam budget- och skuldrådgivning
3. utreda förutsättningar för samgående med Solna och Sundbybergs
kommuner gällande gemensam familjerättsverksamhet
_____
Ärendebeskrivning
Ekerö kommun samverkar med nordvästkommunerna inom en rad
verksamhetsområden såsom t ex socialjour och centrum för unga brottsoffer.
Socialkontoret fick i juni 2011 i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan
inom fler av socialtjänstens områden.
Socialkontoret bedömer att det finns främst tre verksamheter inom
socialnämndens ansvarsområde som lämpar sig bra för samgående med flera
kommuner; Familjehemspool för hjälp att rekrytera familjehem samt budget- och
skuldrådgivning och familjerätt.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-08
• PM daterat 2012-02-10
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 30

Enkät – Kartläggning av teknikstöd för hemmaboende äldre
SN11/167-737
Förslag till Socialnämndens beslut
Nämndkontoret ges i uppdrag att återkomma till Socialnämnden med förslag på
användning av prestationsersättningen med syfte att öka kunskapen om
teknikstöd för äldre.
_____
Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsinstitutet har regeringens uppdrag att samordna satsningen Teknik
för äldre. Som en del i detta arbete har Hjälpmedelsinstitutet bjudit in alla landets
kommuner att delta i en kartläggning av it och teknikstöd för äldre personer som
bor i ordinärt boende. Kartläggningen består i en enkät med frågor rörande bl a
trygghetslarm, infrastruktur, bredbandsstrategi, upphandling, samverkan,
attityder, befintlig kunskap och framtidsutsikter om teknikstöd i kommunen. Alla
kommuner som svarar på enkäten får 200 000 kr.
Ekerö har svarat på enkäten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-09
PM daterat 2012-02-09
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 31

Uppföljning av införande av valfrihetssystem inom äldre- och
handikappomsorgen enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)
SN11/133-730
Förslag till Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-15 införa valfrihetssystem enligt Lagen
om valfrihetssystem (LOV) inom äldre- och handikappomsorgen.
Kommunfullmäktige gav samtidigt Kommunstyrelsen i uppdrag att inom en
period om 24 månader efter införandet av valfrihetssystemet återkomma med en
redovisning av införandets organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt i
övrigt med en beskrivning av hur frågorna om former för uppföljning och
kvalitetsbevakning, villkoren för entreprenörers serviceåtaganden,
konkurrensförhållanden och regler för hantering av sk tilläggstjänster har lösts.
På grund av den samlade arbetsmängden bedöms uppföljningen inte att kunna
redovisas till nämnden förrän med säkerhet till sammanträdet i juni. Det medför
att Kommunfullmäktige kommer att kunna behandla ärendet först efter
sommaruppehållet.
_____
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2012-02-10
_____

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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SN au § 32

Valfrihet enligt LOV – Information per 2012-01-31
SN12-12-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Information om valfrihetssystem inom socialtjänsten per januari 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-02-14
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2012-02-22
SN au § 33

Rättelse av tilldelningsbeslut 2011-12-08 avseende upphandlingen
Insatser för barn och ungdom
SN11/135-751
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar fastställa rättelse av tilldelningsbeslut avseende att:
• Barn och Familjejouren C.J.M. aktiebolag bedriver insatstyp 10 HVB
• Barn- och Familjejouren Svalnäs Ekonomiska Förening bedriver
strukturerad dagbehandling endast med skola.
_____
Ärendebeskrivning
Ärendet och förslag till beslut avser rättelse för antagande av Barn- och
Familjejouren som leverantör för insatstypen HVB och antagande av Svalnäs
Ekonomiska Förening som leverantör av insatstypen strukturerad dagbehandling
endast med skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-02-22
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö
kommun, Stockholms län
SN12/62-214
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29
m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län till stadsarkitektkontoret.
_____
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har remitterat ärendet till bl a Socialnämnden för yttrande.
Ändringen avser del av Frälsemansvägen på Gällstaö i Ekerö kommun.
Socialnämden har inget att erinra över förslag till ändringen av detaljplanen.
Beslutsunderlag
Yttrande 2012-02-22
_________

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

