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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-05-19

Plats och tid

Gemaket, 2016-05-19 kl.16:00-19:00

Ajournering

Kl. 17.52-18.09 och 18.31-18.39 § 56
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Lisbeth Waern (M)
Britt-Marie Gerdin (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Coumba Sobel Fall (MP)
Berit Brofalk (C)
Björn Liljedahl (M)
Vesna Rajic (M)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)

Marlene Juthstrand (KD)
Rolf Andersson (M)
Johan Tireland (SD)
Kristina Henriksson (V)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Jesper Kyrk, avdelningschef, Helena Åman,
avdelningschef, Carina Lennartsson, ekonom, Sandra Lötbom Andersson,
kvalitetsutvecklare § 57, Anne Egnell, enhetschef enheten för vuxna § 57,
Johanna Lood, samordnare enheten för vuxna § 57 Lena Swärd, samordnare
enheten för vuxna § 57, Jennifer Lendeng, sekreterare

Utses att justera

Anitha Nygårds (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-05-25
kl. 11.00

Paragrafer

§§ 46 - 59

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Anitha Nygårds (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden
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Datum för anslags uppsättande:
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Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:
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Jennifer Lendeng
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 46

2016-05-19

Delårsbokslut 2016, kvartal 1
Dnr SN 16/0002

Beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april
2016 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Delårsrapporten visar ett totalt överskott för Socialnämnden på + 2 585 tkr och
ett överskott för ekonomsikt bistånd på + 2 228 tkr.
Helårsprognosen visar ett underskott om 4 500 för Socialnämnden och ett
överskott om 3 000 tkr för ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 47

2016-05-19

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 mars 2016
Dnr SN 16/0089

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut den 31 mars 2016 till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 31 mars 2016till Kommunfullmäktige.
__________

Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda
beslut.
Vid rapporteringstillfället den 31 mars 2016 fanns det 12 ej verkställda beslut,
nio beslut enligt LSS samt tre avseende äldreomsorg enligt SoL. Fem beslut
som tidigare inrapporterats som ej verkställt har avslutats under perioden. Tre
av dessa avser beslut om insats enligt LSS och två beslut avser insatser inom
äldreomsorg enligt SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (inkl. individrapporter)
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 48

2016-05-19

Svar på revisionsrapport gällande
granskning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete
Dnr SN 16/0087

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets yttrande till kommunens revisorer.
__________

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete. Rapporten är ställd till Kommunstyrelsen,
Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
Av rapporten framgår att Upplands-Bro kommun i huvudsak följer
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De utvecklingsområden
Socialnämnden ska säkerställa är att implementering av de riktlinjer som finns
sker. Att riskanalyser genomförs, att handlingsplaner upprättas och följs upp i
alla verksamheter samt att rapportering av resultat och åtgärder kring
medarbetarenkäterna sker till nämnd. I ärendet beskrivs vilka åtgärder
Socialnämnden vidtagit.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2016

Beslutet skickas till:
•
•

KPMG
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 49

2016-05-19

Ansökan om föreningsbidrag, föreningen
Nätverk för kvinnor 2016
Dnr SN 16/0091

Beslut
Socialnämnden beslutar att inte bevilja Nätverk För kvinnor föreningsbidrag
för 2016.
__________

Sammanfattning
Föreningen Nätverk för kvinnor ansöker om föreningsbidrag för sin
verksamhet. Enligt ansökan ska bidraget täcka kostnader för akutboende,
ledsagare och 2,5 heltidstjänster.
Nätverk för Kvinnor (NFK) grundades i november 2015 och har sitt
verksamhetssäte i Lögdeå, Västerbottens län. Föreningen ska erbjuda hjälp till
våldsutsatta kvinnor i hela landet. Föreningen har identifierat tre insatser som
våldsutsatta kvinnor är i behov av, ledsagning, akutboende och utbildning.
Föreningen söker bidrag från samtliga kommuner i Sverige samt från
Landstinget och brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Enligt Socialkontorets villkor gällande föreningsbidrag ska en förening för att
vara berättigad till föreningsbidrag, ha sin huvudsakliga verksamhet i
Upplands-Bro kommun och ha minst hälften av sina medlemmar boende i
kommunen. Då föreningen Nätverk för kvinnor inte kan påvisa att så är fallet
föreslår Socialkontoret Socialnämnden att inte bevilja föreningen
föreningsbidrag för 2016.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Föreningen Nätverk för kvinnor
Kamrerassistent avdelningen kvalitet och verksamhetsstöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 50

2016-05-19

Avtalsuppföljning inom hemtjänst,
avlösar- och ledsagarservice enligt
Lagen om valfrihet (LOV)
Dnr SN 16/0090

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets avtalsuppföljning 2016 avseende
utförare av hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt lagen om valfrihet
(LOV).
__________

Sammanfattning
Socialnämnden har sedan hösten 2012 infört valfrihet inom hemtjänst,
ledsagar- och avlösarservice. Valfrihetssystemet har varit i drift sedan februari
2013 och kommunen har fem privata och en kommunal utförare av hemtjänst
med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt tre privata och en
kommunal utförare av ledsagar- och avlösarservice med beslut enligt lagen om
stöd och service (LSS). Totalt är det 6 privata utförare och 2 kommunala
utförare. 1avtalsuppföljning med privat utförare av hemtjänst har inte kunna
genomföras. Detta med anledning av att godkänd verksamhetschef inte deltar
vid uppföljningen. Begäran om rättelse och nytt datum för uppföljning är
skickat.
Samtliga utförare har sedan förra årets uppföljning förbättrat sina rutiner och
gjort dem mer kända och tillgängliga. Dokumentationen i genomförandet för
brukare har förbättrats betydligt och genomförandeplaner finns hos nästan alla
brukare. Generellt behöver verksamheterna arbeta med att bryta ner mål och
delmål i utförandet av insatserna. Uppföljning av måluppfyllelse med insatsen i
samband med revidering av genomförandeplanen behöver dokumenteras.
Generellt behöver det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas hos utförarna.
Dokumentation av hur de arbetar med kvalitet behöver förbättras liksom
arbetet med att se resultat, göra analys, uppföljning och återkoppling till
medarbetare behöver implementeras och fortgå. Personalens delaktighet och
påverkan i förbättringsarbetet har ökat sedan tidigare uppföljning men är delvis
fortfarande låg.
Värdighetsgarantierna är av Socialnämnden antagna och finns tillgängliga på
Upplands-Bros hemsida samt hos alla utförare.

Beslutsunderlag
•

Socialkontortets tjänsteskrivelse den 14 april 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (19)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-05-19

Fortsättning § 50
Beslutet skickas till:
•

Enhetschef bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 51

2016-05-19

Kvalitetsuppföljning vid Särskilt boende
(SÄBO) för äldre 2016
Dnr SN 16/0088

Beslut
Godkänna Socialkontorets uppföljning av kvalitén inom särskilda boenden för
äldre (SÄBO) Kungsgården, Allégården, Norrgården samt Bro servicehus.
__________

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljning har genomförts på SÄBO på enheterna Kungsgården,
Allégården, Norrgården och Bro servicehus.
Det systematiska förbättringsarbetet har kommit igång. Samtliga brukare har en
upprättad genomförandeplan och socialjournal förs på ett korrekt sätt med ett
respektfullt språk. Dokumentationen behöver utvecklas vidare med beskrivning
av hur stödet ska utformas samt brytas ner i mål och delmål. Uppföljning och
utvärdering av målen behöver ske.
Information om hur brukare och närstående kan lämna klagomål och
synpunkter har blivit bättre men behöver fortsatt utvecklas med informationen
om möjligheten att byta kontaktman.
Att personalen ”ser och agerar” vid exempelvis klagomål och olika händelser
framkommer muntligt vid uppföljningarna. Däremot saknas det generellt
dokumentation kring det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet
gällande analys, uppföljning och återkoppling.
Introduktionen för nyanställda behöver fördjupas för att säkerställa god kvalitet
och hög kompetens.
Egenkontroller utifrån internkontrollplanen behöver genomföras på samtliga
enheter för att kvalitetssäkra godkänd kvalitet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2016

Beslutet skickas till:
•

Avdelningschef utföraravdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 52

2016-05-19

Patientsäkerhetsberättelse 2015
Dnr SN 16/0061

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2015.
__________

Sammanfattning
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder
som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Vårdgivaren har ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som är både
systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra
hälso- och sjukvården säkrare för individen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2016

Beslutet skickas till:
•

Verksamhetschef hälso- och sjukvårdslagen 29 §

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 53

2016-05-19

Statistikuppföljning 2016, kvartal 1
Dnr SN 16/0084

Beslut
Godkänna rapporten.
__________

Sammanfattning
Rapporten visar siffror som har tagits fram för att beskriva den aktuella
situationen i verksamheten. Dessa siffror har omvandlats till grafer. Dessa
grafer har beskrivits och kommenteras. Detta är en redovisning för att
socialnämnden ska få en bild av de förändringar som sker i verksamheten
under året.
Inom försörjningsstöd har den nedåtgående trenden planat ut. Avslutsorsaker
redovisas för första gången och den vanligaste orsaken till att försörjningsstöd
avslutas är att klienten har fått försörjningen genom arbete.
Inom barn och ungdom har placering av ensamkommande barn och ungdomar
planat ut. Det finns relativt många pågående utredningar och merparten av
dessa härrör från det stora mottagandet av ensamkommande under hösten
2015.
Inom missbruksvården har antalet placeringar minskat och antal utredningar
ökat. Flera av klienterna har flyttat från HVB och ansökt om öppenvård i
kommunen. Öppenvård i egen regi har ökat och det beror på att det finns flera
strukturerade öppenvårdprogram som stämmer överens med de behov som
klienterna har.
Inom äldrevården kan man se att den trend som fanns för 2015 med ökade
timmar som utförs inom hemtjänsten fortsätter under 2016.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 54

2016-05-19

Ändring av delegationsförteckning för
Socialnämnden
Dnr SN 16/0083

Beslut
Förslag till förändring i delegationsförteckningen godkänns.
__________

Sammanfattning
Det behöver göras förändringar i delegationsförteckningen.
•
•

•

Punkten 16.5 som behandlar beslut om fritidspeng tas bort då det sedan
1 januari 2016 inte finns någon fritidspeng längre i socialtjänstlagen.
Punkten 23.31 behandlar beslut om polishandräckning för att
genomföra vård eller omhändertagande med stöd av LVU som inte kan
avvaktas arbetsutskottets beslut. Denna punkt är kompletterade
beslutanderätt och ska därför namnges. Förändringen som behöver
göras är att Desiree Lundberg tas bort och att Eva Folke, Anders
Fransson och Emma Ling läggs till. De som förslås få delegation enligt
23.31 är Tina Teljstedt, Kerstin Ahlin, Anders Åkerlind, Eva Folke,
Erica Sundberg, Anders Fransson och Emma Ling.
Under avsnitt 39 behandlas beslut som rör LOV (lagen om valfrihet).
Vi vill lägga till en punkt 39.3 med beslut om hävning av LOV-avtal.
Delegat föreslås bli avdelningschef för kvalitet och verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 55

2016-05-19

Rekommendation om
Överenskommelse mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och juridisk
person för bårhus inom Stockholms läns
landsting samt kommunerna i
Stockholms län för omhändertagande av
avlidna (bårhusförvaring)
Dnr SN 16/0053

Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. anta överenskommelse mellan Stockholms läns landstings hälso- och
sjukvårdsförvaltning (HSF), bårhusen och kommunerna gällande
ansvarsfördelning, administrativa rutiner och kostnader gällande
omhändertagande av avlidna, att gälla tillsvidare från och med 1 juli
2016
2. meddela kommunens ställningstagande till KSL senast den 30 juni
2016
__________

Sammanfattning
En överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, juridisk person
för bårhus inom Stockholms läns landsting samt kommunerna i Stockholms län
gällande omhändertagande av avlidna (bårhusförvaring) har utarbetats.
Överenskommelsen syftar till att tyddliggöra ansvarsfördelning, kostnader för
bårhusförvaring och administrativa rutiner gällande transport och
bårhusförvaring på landstingens bårhus. Då det är angeläget att kostnader,
rutiner och ansvarsfördelning blir tydliga och hanteringen enhetlig för alla
kommuner i länet, rekommenderar Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen.
Överenskommelsen träder i kraft 1 juli 2016 och gäller tills vidare.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-05-19

Fortsättning § 55

Protokollsanteckning
Kristina Henriksson (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser sig inte vara delaktig i beslutet då handlingar av detta
ärende skickades ut först två dagar före nämndens sammanträde och gav inte
tillräckligt tid för att hinna fördjupa sig i ärendet”
Beslutet skickas till:
•

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 56

2016-05-19

Bostäder till nyanlända
Dnr SN 16/0067

Beslut
1. Socialnämnden upphäver tidigare beslut i ärendet om bostäder till
nyanlända, SN § 32 den 7 april 2016
2. Socialnämnden godkänner Socialkontorets reviderade planering för nya
bostäder till nyanlända.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Lisbeth Waern (M), Björn Liljedahl (M) och Vesna Rajic
(M) föreslår att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets förslag med
tillägg med en tredje punkt enligt följande:
3. Socialkontoret åtar sig att vara hyresgäst för aktuella bostadsmoduler
och hyr ut i andra hand till flyktingar som fördelats ut till kommunen
enligt nya bosättningslagen.
Anitha Nygårds (SD) instämmer och ställer sig bakom Liberalernas och
Moderaternas förslag.

Sammanfattning
Enligt den nya bosättningslagen som trädde ikraft den 1 mars i år ska
Upplands-Bro kommun ta emot 73 nyanlända under 2016. Detta innebär att
kommunen behöver tillgängliggöra bostäder för målgruppen. Socialkontoret
föreslår att AB Upplands Brohus tillgängliggör ca 40 singellägenheter i form
av boendemoduler. Boendemodulerna upprättas på lämplig mark som
kommunen äger.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut där ena att Socialnämnden
beslutar enligt Socialkontorets förslag till beslut och det andra enligt Martin
Normark (L), Lisbeth Waern (M), Björn Liljedahl (M), Vesna Rajic (M) och
Anitha Nygårds (SD) förslag till beslut. Ordförande finner att Socialnämnden
beslutar enligt Socialkontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-05-19

Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets förslag röstar
ja. Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark (L) med
fleras förslag röstar nej.
Fortsättning § 56

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Coumba Sobel Fall (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Nej-röst

Lisbeth Waern (M)

X

Björn Liljedahl (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Martin Normark (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Tina Teljstedt (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas sex (6) ja-röster enligt Socialkontorets förslag till beslut
och fem (5) nej-röster för Martin Normarks (L) med fleras förslag till beslut.

Reservationer
Lisbeth Waern (M), Björn Liljedahl (M), Vesna Rajic (M) och Martin Normark
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Anitha Nygårds
(SD) instämmer och ställer sig bakom Liberalernas och Moderaternas
reservation.
Beslutet skickas till:
•
•

Upplands-Brohus
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-05-19

§ 57

Rapporter
Dnr SN 16/0005

Socialchefens rapport
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Temaärende: Vuxenenheten informerar om verksamhetens arbete
Omsorgsspelen genomfördes på Kungsängens IP den 19 maj 2016
Informationsmöte angående Parkvägens gruppbostad i Råbyskolan
tillsammans med representanter från Upplands-Brohus och
Tillväxtkontoret
Socialkontoret kommer att ha ett seminarium under
Almedalsveckan med tema om personer med tidig demenssjukdom
och anhöriga.
Fler personer vill arbeta inom Frivilliga resursgrupperna (FRG)
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§ 58

2016-05-19

Delegationsbeslut

1.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 Frösunda Omsorg AB - Hagtorp

2.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 Kommunal hemtjänst i Bro och Kungsängen

3.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 Kungsgården

4.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 Kungsängens servicehus

5.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 Allegården, Norrgården och Solrosens Dagverksamhet

6.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 Destinys Care AB

7.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 - 3
Systrar Omsorg AB

8.

Beslut stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 - Bro
Servicehus
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§ 59

2016-05-19

Anmälningar

1.

Redovisning av statsbidrag 200 000 kr för framtagande av lokal
överenskommelse om samverkan för att minska arbetslösheten
Dnr SN 15/0204

2.

Verksamhetsberättelse 2015 kommungemensamma resurser
Dnr SN 16/0071

3.

Verksamhetsberättelse FOU nu 2015
Dnr SN 16/0096

4.

Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket
Dnr SN 15/0106

5.

Ramavtal Elvira Kunskapsutveckling AB
Dnr SN 16/0097

6.

Ramavtal Hermods AB
Dnr SN 16/0097

7.

Ramavtal Jensen Education AB
Dnr SN 16/0097

8.

Ramavtal Lernia Utbildning AB
Dnr SN 16/0097

9.

Ramavtal Sensus Stockholm-Gotland
Dnr SN 16/0097

10.

Ramavtal Skyddsvärnets Utbildning AB
Dnr SN 16/0097

11.

Rapportering av ej verkställt beslut
Dnr SN 16/0089

11.

Rapportering av ej verkställda beslut
Dnr SN 16/0089
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