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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 90

Verksamhetssystem för socialtjänsten Pulsen Combine –
lägesrapport och tidplan
SN10/38-700
Förslag till Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer tidplan som bilaga 6 till avtal ”Avropsavtal/drift
och förvaltning – verksamhetsstöd till socialtjänsten” tecknat 2012-03-12.
2. Socialnämnden noterar lägesinformationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2012-02-15 att teckna avtal med Pulsen AB vad avser
verksamhetssystemet Pulsen Combine. Kontoret fick i uppdrag att sätta igång
förberedande aktiviteter i införandeprojektet i enlighet med aktivitetsplan samt att
ge nämnden löpande information om projektet.
Socialnämnden har i övrigt att fatta beslut om tidplan för införande av verksamhetssystemet. Tidplanen ska utgöra del av avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-08-17
______
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 91

Rekommendation att teckna överenskommelse om vård och
omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och
stöd till närstående, dnr KSL/12/0030
SN12/122-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden tecknar överenskommelse med landstinget om vård och omsorg
för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras
närstående.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har utarbetat förslag till en regional
överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget om vård och omsorg
för personer med demenssjukdom. KSLs styrelse har vid sammanträdet den 15
juni beslutat att rekommendera kommunerna att teckna överenskommelse med
landstinget. Senast den 31 oktober önskar KSL få kommunernas ställningstagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-08-07
Rekommendation – Överenskommelse om vård och omsorg för personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående.
______
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 92

Införande av lokal överenskommelse mellan Ekerö kommun och
den idéburna sektorn – fortsatt arbete och tidplan
SN 11/64-700
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden fastställer inriktningen för det fortsatta arbetet med
införande av en lokal samverkansöverenskommelse.
2.

Socialnämnden noterar tidplanen.

I Socialnämndens driftbudget för 2013 beaktas 60 tkr för arbete med
införandet av en lokal samverkansöverenskommelse.
_____

3.

Ärendebeskrivning
Under 2011 lämnande Helena Butén (M) en skrivelse angående genomförande av
den nationella Överenskommelsen i Ekerö kommun. Överenskommelsen träffades
år 2008 mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt ett antal
organisationer ur den idéburna sektorn. Syftet med Överenskommelsen var att
stärka samverkan mellan den offentliga sektorn och aktiva verksamheter inom det
civila samhället.
De tre beställarnämnderna (Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och
Kultur- och Fritidsnämnden) har gått vidare i arbetet på Ekerö genom att bjuda in
föreningar och organisationer verksamma i kommunen till två informationsmöten
om Överenskommelsen. Därefter har även ett möte hållits till vilket enbart
föreningsrepresentanter deltog. Mötet resulterade i att det finns ett intresse från
föreningarnas sida att gå vidare i en dialogprocess med kommunen i syfte att träffa
en lokal samverkansöverenskommelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-08-27
PM 2012-08-27
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 93

Yttrande till tekniska nämnden - Förstudie om matavfallsinsamling
SN12/116-735
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över ”Förstudie om matavfallsinsamling” till
tekniska nämnden.
_____
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har beslutat att inhämta synpunkter från Socialnämnden,
Miljönämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Näringslivsrådet avseende en
förstudie om matavfallsinsamling.
Beslutsunderlag
Yttrande 2012-07-12
Tekniska nämndens protokoll 2012-05-07 § 36
Tjänsteutlåtande 2012-04-14
Förstudie 2012-04-13: Utsortering av matavfall i Ekerö kommun
______
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 94

Yttrande till stadsarkitektkontoret - Detaljplan för
Fredrikstrandsvägen, fastigheten Brygga 1:3 m fl i Ekerö kommun
SN12/121-214
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar yttrande över detaljplan för Fredrikstrandsvägen,
fastigheten Brygga 1:3 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län till
stadsarkitektkontoret.
______
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetar stadsarkitektkontoret med förslag till
detaljplan för området i anslutning till Fredrikstrandsvägen ner mot Mälaren.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Som ett första led
i planprocessen har ett program upprättats och sänts på remiss till flera instanser
bl a Socialnämnden. Remisstiden sträcker sig t o m 20 augusti 2012. Stadsarkitektkontoret har medgett förlängd svarstid.
Planområdet ligger inom det s k tätortsbandet där den största satsningen på
utbyggnad inom kommunen kommer att ligga. Aktuellt planområde är beläget
öster om Ekerö centrum (ca 600 meter) och ligger vid Mälarstranden. I och med
närheten till Ekerö centrum kommer områden runtom framöver att växa
ytterligare avseende service, handel och bostäder. Ansökan från markägarna
innehöll endast villatomter, men stadsarkitektkontoret har gjort bedömningen att
en högre bebyggelsetäthet bör prövas med hänvisning till områdets centrala
placering. Med hänsyn till omkringliggande villabebyggelse föreslås dock inte
flerfamiljshus i flera våningar utan snarare ett mellanting såsom t ex parhus och
radhus. Plats för sex nya villor föreslås och 31 tomter för parhus/kedjehus/radhus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-07-02
Program: Detaljplan för Fredrikstrandsvägen, fastigheten Brygga 3:1 m fl i Ekerö
kommun
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 95

Statsbidrag till kommuner för ytterligare insatser för att stödja
utveckling i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen
SN12/127-730
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden inger ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag till ytterligare
insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.
______
Ärendebeskrivning
I socialtjänstlagen anges den nationella värdegrunden för äldreomsorgen,
”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande”. Inom äldreomsorgen på Ekerö implementeras
värdegrunden på olika sätt i verksamheterna och inom flera enheter finns chefer
som läst högskoleutbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella
värdegrunden i äldreomsorgen”. Parallellt pågår arbete med att ta fram ett antal
värdighetsgarantier som i ett första skede ska gälla inom särskilt boende. För detta
arbete har kommunen beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen
har, av regeringen, fått i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att stödja
utvecklingen i värdegrundsarbetet. Det innebär att kommunerna kan ansöka
statsbidrag för att utbilda personal till s k värdegrundsledare
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-08-17
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 96

Rekommendation att teckna överenskommelse mellan
kommun/stadsdel och landsting om WebCare, KSL dnr 2011/0125
SN12/102-730
Förslag till Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tecknar överenskommelse med Stockholms läns landsting
om WebCare.
2. Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att beakta kostnaden i budget
för kommande planperiod.
______
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialkontoret får i uppdrag att återkomma med information om hur
personuppgiftsansvar enligt § 10 i överenskommelsen ska uppfyllas.
______
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har utarbetat förslag till överenskommelse som syftar till att reglera en mellan kommunerna och landstinget
gemensam organisation för drift, förvaltning och utveckling av IT-stödet WebCare.
KSL rekommenderar kommunerna att teckna avtal med Stockholms läns landting.
KSL önskar kommunernas ställningstagande senast den 1 oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-05-11
KSL Rekommendation 2012-04-16, dnr 2011/0125
______
Expediering
Socialkontoret
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 97

Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och
våld, Origo
SN12/123-759
Förslag till Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden beslutar ingå i länsgemensamt resurscentrum mot
hedersrelaterat förtryck och våld, Origo. Avtal tecknas att gälla
2013-01-03—2015-12-31.
2.

Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att beakta kostnaden i
budget för kommande planperiod.

3.

Socialnämnden noterar att Barn- och utbildningsnämnden svarar för
halva kostnaden för medverkan.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har med initiativtagare Operation
Kvinnofrid/Länsstyrelsen i Stockholm arbetat fram ett förslag till länsgemensamt
resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Anledningen till initiativet är
att det finns ett stort behov hos myndigheter i länet att i samverkan och med hjälp
av professionella inom området, få stöd i att bistå enskilda som utsätts för denna
form av problematik. Brister i både kunskap och förmåga att hjälpa den som är
utsatt, har visat sig vid tillsyn i länet. Det länsgemensamma resurscentret som
både kommer att finnas fysiskt och virtuellt, är avsett att kunna bistå myndigheter
och enskilda ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 26 år som är utsatta för eller
riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och/eller våld med rådgivning och
stöd. Personal med spetskompetens från polis, socialtjänst/kommunal verksamhet
och landsting kommer att bemanna verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-07-25
KSLs rekommendation 2012-06-05, dnr KSL/12/0055
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 98

Enkätundersökning på socialkontoret: Tillgänglighet och
bemötande
SN12/129-700
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har genomfört en enkätundersökning om tillgänglighet och
bemötande som avser den myndighetsutövande personalen inom socialkontoret.
Tillgängligheten åsyftar främst hur möjligheten till snabb personlig kontakt med
handläggare upplevs. Frågor om bemötande avser hur personalens kompetens och
möjlighet att förmedla information upplevs samt upplevelsen av att kunna vara
med och påverka de beslut som fattas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-07-02
Svar: Bemötande och tillgänglighet – ÄO/HO
Svar: Bemötande och tillgänglighet – IFO
Enkät ÄO/HO
Enkät IFO
______
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 99

Upphandling av insatser för personer med psykisk
funktionsnedsättning
SN12/130-050
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskotten överlämnar ärendet till Socialnämnden utan ställningtagande.
_____
Ärendebeskrivning
Ekerö kommun genomför gemensam upphandling enligt LOU för personer med
funktionsnedsättning gällande hem för vård och boende (HVB) och stödboende
tillsammans med Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Väsby och Järfälla.
Vidare genomför Ekerö kommun tillsammans med Sundbyberg upphandling
enligt LOU av sysselsättning för målgruppen. Ekerö kommuns upphandlingsfunktion är samordnande och ansvarar för annonsering samt hantering av
inkomna anbud.
Nuvarande ramavtal om tre år började gälla 2007-04-01 med möjlighet till
förlängning ett år i taget dock längst till och med 2012-12-31 under förutsättning
att respektive leverantör följt avtalet enligt beställarens krav i förfrågningsunderlaget. Ett flertal av de upphandlade utförarna i ramavtalet har valt att inte
förlänga avtalen efter 2010-03-31. Detta har inneburit att socialkontoret vid flera
tillfällen haft behov av att köpa insatser utanför ramavtal för att tillgodose de
specifika behov den enskilde haft i form av vård och boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-07-18
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 100

Förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket, IMS2012/10479
SN12/134-735
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket till
Kommunstyrelsen
_____
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion vid Färingsöhemmet och en
underrättelse har tillställts Ekerö kommun. Kommunen har möjlighet att yttra sig
enligt 17 § Förvaltningslagen. Arbetsmiljöverket har medgett förlängd svarstid t o
m 10 oktober. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-28 Socialnämnden i
uppdrag att bereda förslag till Kommunstyrelsens yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-08-28
Förslag till yttrande 2012-08-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-08-28 § 104
Arbetsmiljöverkets underrättelse 2012-07-18, IMS 2012/10479
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 101

Införande av vårdval vad avser primärvårdsrehabilitering i Ekerö,
lägesinformation
SN11/110-701
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Ekerö kommun och Stockholms läns landsting har sedan flera år samverkat kring
rehabiliteringsverksamheten Ekerö rehab. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
beslutat att införa vårdval för primärvårdrehabilitering fr o m 2012-10-01. Då
ännu ingen privat utförare ansökt om etablering i Ekerö har Hälso- och
sjukvårdnämnden givit landstingets (SLL) egenregiverksamhet i uppdrag att
etablera en ”filial”.
Avtalet med Stockholms läns landsting vad gäller Ekerö rehab upphör
2012-12-31. Möjlighet finns för kommunen att säga upp avtalet till förtida
upphörande med en månads uppsägningstid. Nämndkontoret har socialnämndens
uppdrag att återkomma med lägesrapport.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-08-23
_____
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SN au § 102

Valfrihetssystem enligt LOV – information per 2012-07-31
SN12/12-739
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Information om valfrihetssystem inom socialtjänsten per juli 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-08-06
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 103

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende
SN12/11-735
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2012-08-28 avseende personer
med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i
avvaktan på erbjudande.
Beslutsunderlag
Rapport och kommentar 2012-08-28
_____
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Sammanträdesprotokoll
2012-09-05
SN au § 104

Förslag till Socialnämndens driftbudget 2013-15 samt
investeringsbudget 2013-2017, lägesinformation
SN12/10-041
Förslag till Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Budgetramar för nämnder och Kommunstyrelsen beslutades i
Kommunfullmäktige 2012-06-19. Nämndansvarig informerar om pågående arbete
med förslag till Socialnämndens budget samt förslag till ny taxekonstruktion för
äldreomsorgen. Delårsbokslut för augusti 2012 pågår parallellt med budgetarbetet.
I enlighet med Socialnämndens sammanträdesplan kommer nämndkontoret att
informera om budgetförslaget den 20 september. En inbjudan distribueras inom
kort. Beslut om förslag till budget fastställer Socialnämnden den 26 september.
_____
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