1 (23)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2017-12-14
Hagtorp äldreboende, 2017-12-14, kl. 16.00 – 18.00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande
(M)
Kimmo Lindstedt (S)
Ricard Koljo (C)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Klaus Durhagen (MP)
Björn Liljedahl (M)
Lisbeth Waern (M)

Marlene Juthstrand (KD)
Anni Ullberg (S)
Berit Brofalk (C)
Irene Eklöf (L)
Nina Kalla (SD)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Elisabeth Rågård, avdelningschef, Anna Hollstrand,
avdelningschef, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, Carina Lennartsson,
ekonom, § 99, 118, Sara Turstedt, ungdomsstödjare, § 117, Matti
Kangasgesti, ungdomsstödjare, § 117.

Utses att justera

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-12-19
kl. 08.30

Paragrafer

§§ 99 - 119

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng
..................................................................

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)
..................................................................

Justerare

Anders Åkerlind (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-14

Datum för anslags uppsättande:

2017-12-19

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2018-01-09
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-12-14

Innehållsförteckning
§ 99

Internbudget för Socialnämndens
verksamhet 2018

4

§ 100

Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren StockholmGotland/verksamhetsområde Norrort

5

§ 101

Remissyttrande- Granskningshandlingar
Svartviks Strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164 samt del av
Kungsängens Kyrkby 2:1)

6

§ 102

Socialnämndens ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete i UpplandsBro kommun

7

§ 103

Justering av ersättning enligt Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU) för driften av
Hagtorps äldreboende

8

§ 104

Anslutning till samverkansplan om
ensamkommande barn som försvinner i
Stockholms län

9

§ 105

Redovisning av Öppna jämförelser stöd till
personer med funktionsnedsättning enligt
LSS

10

§ 106

Redovisning av Öppna jämförelser stöd till
personer med psykisk
funktionsnedsättning- socialpsykiatri 2017

11

§ 107

Redovisning av Öppna jämförelser
Äldreomsorg - och hemsjukvård 2017

12

§ 108

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? SÄBO 2017

13

§ 109

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
2017? - Hemtjänst

14

§ 110

Avtalsuppföljning Bro, Kungsängen och
Tibble hemtjänst (egen regi)

15

§ 111

Kvalitetsuppföljning Hälso- och
sjukvårdsenheten

16

§ 112

Kvalitetsuppföljning Kungsgården

17

§ 113

Kvalitetsuppföljning Socialpsykiatrin 2017

18

§ 114

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 september 2017

19

§ 115

Statistikuppföljning kvartal 3 2017

20

§ 116

Reviderad delegationsförteckning som ska
gälla från 180101

21

§ 117

Rapporter

22

§ 118

Delegationsbeslut

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 119

Justerandes sign

2017-12-14
Anmälningar

23

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 99

2017-12-14

Internbudget för Socialnämndens
verksamhet 2018
Dnr SN 17/0116

Beslut
Socialnämnden fastställer internbudget för 2018 enligt Socialkontorets förslag.
__________
Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Lisbeth Waern (M), Martin
Normark (L) och Anitha Nygårds (SD) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2018 vid sitt sammanträde den 22
november 2017. Kommunfullmäktige fastställde Socialnämndens huvudram
till 385 817 tkr samt ramen för ekonomiskt bistånd till 20 620 tkr netto.
Socialkontoret har utifrån Kommunfullmäktiges beslut upprättat förslag till
internbudget 2018 för Socialnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 100

2017-12-14

Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren StockholmGotland/verksamhetsområde Norrort
Dnr SN 17/0044

Beslut
Socialnämnden beviljar 12 500 kr i föreningsbidrag till Brottsofferjouren
Stockholm-Gotland/verksamhetsområde Norrort för perioden 1 november 2017
till och med 31 december 2017.
__________

Sammanfattning
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/verksamhetsområde norrort, tidigare
Norrorts Brottsofferjour (BOJ), ansöker om föreningsbidrag med 75 000 kr
kronor för år 2016. Under 2015 slogs Norrorts brottsofferjour samman med
Stockholm-Gotlands brottsofferjour, vilket enligt deras utsago lett till
synergieffekter vad gäller utförande men också gällande ekonomin.
Brottsofferjouren har till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade.
Brottsofferjouren arbetar ideellt med hjälp av frivilliga stödpersoner och
bedriver också vittnesstödsverksamhet vid Attunda tingsrätt. I socialtjänstlagen
är det reglerat att socialtjänsten ska ge stöd till brottsoffer. Brottsofferjouren
Stockholm-Gotland/verksamhetsområde norrort kompletterar socialtjänstens
verksamhet med brottsoffer som är över 18 år.
Brottsofferjouren beviljades 75 000 kr i föreningsbidrag för perioden 1
november 2016 till och med 31 oktober 2017.
Föreningsbidrag beviljas årsvis, därför görs en förlängning av detta
föreningsbidrag för att täcka hela år 2017, det vill säga även november och
december 2017.
Ansökan för föreningsbidrag inför 2018 görs i februari/mars 2018 och
behandlas därefter i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-14

•

Ansökan om föreningsbidrag 2017 inkommen den 28 februari 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 101

2017-12-14

RemissyttrandeGranskningshandlingar Svartviks
Strand (Kungsängens Kyrkby 2:164
samt del av Kungsängens Kyrkby 2:1)
Dnr SN 16/0182

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2017 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 § 103 att sända ut detaljplan
för Svartviks Strand (Kungsängens kyrkby 2:164 samt del av Kungsängens
kyrkby 2:1), nr 1605, på granskning enligt regler för utökat förfarande enligt
plan- och bygglagen. Området för detaljplanen går ifrån Svartvikens strand vid
Mälaren i öster och sträcker sig till Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i
väster. Detaljplanens syfte är att förändra den gamla industrifastigheten till ett
bostadsområde som inrymmer cirka 190 bostadslägenheter i ett kollektivnära
läge.
Socialkontoret anser att kommunen bör eftersträva en blandning utav
bostadstyper och upplåtelseformer vid nybyggnationer för att uppnå en allsidigt
sammansatt social struktur i kommunen, i detta fall Kungsängen.
Socialkontoret instämmer vidare i Bygg- och miljönämndens yttrande i första
samrådsförfarandet gällande den bristande tillgängligheten till
strandpromenaden för dem med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Tillgängligheten bör ses över och förbättras.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2017

•

Bilaga – Planbeskrivning Svartviks Strand den 20 september 2017

•

Bilaga – Plankarta Svartviks Strand nr 1605

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 102

2017-12-14

Socialnämndens ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete i UpplandsBro kommun
Dnr SN 17/0145

Beslut
Socialnämnden fastställer nämndens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun för år 2018.
__________

Sammanfattning
Socialnämndens ledningssystem har som syfte att fastställa ett system för att
planera, utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.
Ledningssystemet för 2018 består av planering för verksamhetsstyrning och en
internkontrollplan för systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete som ställer
höga krav på internt analysarbete.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2017

•

Bilaga Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 103

2017-12-14

Justering av ersättning enligt Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU) för driften
av Hagtorps äldreboende
Dnr SN 17/0031

Beslut
Socialnämnden höjer ersättningen till Frösunda AB från 1 580 kr per vårddygn
till 1 623 kr per vårddygn på Hagtorps äldreboende i enlighet med gällande
driftavtal, från och med den 1 januari 2018.
__________

Sammanfattning
Enligt aktuellt driftavtal mellan Frösunda AB och Upplands-Bro kommun,
socialnämnden, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), ska ersättningen
justeras årsvis enligt omsorgsprisindex (OPI) som fastställs av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Frösunda ska avisera en prisjustering senast
tre månader innan den nya ersättningens ikraftträdande. Frösunda Omsorg AB
har inkommit med avisering till socialnämnden i enlighet med avtalet. Ny
ersättning från och med 2018-01-01 är 1 623 kr per vårddygn.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 7 november 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Frösunda AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 104

2017-12-14

Anslutning till samverkansplan om
ensamkommande barn som försvinner i
Stockholms län
Dnr SN 17/0132

Beslut
Socialnämnden antar och ansluter sig till samverkansplanen ” Att samverka
kring ensamkommande barn som försvinner: Arbetssätt och rutiner i
Stockholms län 2017–2018”.
__________

Sammanfattning
Länsstyrelsen har tagit fram samverkansplan ”Att samverka kring
ensamkommande barn som försvinner. Arbetssätt och rutiner i Stockholms län
2017–2018”. Planen lanserades den 20 juni 2017 och har tagits fram utav ett
nätverk av aktörer som etablerades under våren 2015. Två kommuner inom
Stockholms län har deltagit i nätverket, Stockholms stad samt Sigtuna
kommun. Utöver dessa kommuner så ingår även bland annat Migrationsverket,
Kommunförbundet Stockholms Län, Polisen, Rädda Barnen och Stockholms
Stadsmission i nätverket.
Syftet med samverkansplanen är att effektivisera den samverkan som finns i
länet för att förhindra att ensamkommande barn försvinner, att agera mer
samordnat när ett försvinnande har inträffat samt att effektivisera arbetet när ett
barn påträffas.
Den 1 september skickade Länsstyrelsen Stockholm ut en framställan där
resterande kommuner i länet erbjuds att ansluta sig till det pågående arbete
genom att anta samverkansplanen. Länsstyrelsen önskar återkoppling ifrån
kommunerna om deras ställningstagande senast i december 2017.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017

•

Rapport 2017:10. ”Att samverka kring ensamkommande barn som
försvinner: Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017–2018”.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen i Stockholms län

Utdragsbestyrkande

9 (23)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 105

2017-12-14

Redovisning av Öppna jämförelser stöd
till personer med funktionsnedsättning
enligt LSS
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2017 års Öppna jämförelse för området stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS 2017 är den sjunde till ordningen sedan 2011.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS 2017 med övriga nordvästkommuner (Ekerö,
Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt
med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017

•

Bilaga Öppna jämförelser 2017 – stöd till personer med
funktionsnedsättning -LSS den 16 augusti 2017.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef Biståndsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 106

2017-12-14

Redovisning av Öppna jämförelser stöd
till personer med psykisk
funktionsnedsättning- socialpsykiatri
2017
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2017 års Öppna jämförelse för området personer med psykisk
funktionsnedsättning- socialpsykiatri 2017 är den sjunde till ordningen sedan
2011.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området personer med psykisk
funktionsnedsättning- socialpsykiatri 2017 med övriga nordvästkommuner
(Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby)
samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017

•

Bilaga Öppna jämförelser 2017 - stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning (socialpsykiatri)

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef Biståndsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 107

2017-12-14

Redovisning av Öppna jämförelser
Äldreomsorg - och hemsjukvård 2017
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2017 års Öppna jämförelse för området äldreomsorg - och hemsjukvård är den
elfte till ordningen sedan 2007.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området äldreomsorg - och hemsjukvård 2017 med
övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017

•

Bilaga Öppna jämförelser 2017 - Äldreomsorg och hemsjukvård

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef biståndsenheten

Utdragsbestyrkande

12 (23)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 108

2017-12-14

Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? - SÄBO 2017
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av
de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och
särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett
verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och
önskemål.
2017 års undersökning är den femte i ordningen som genomförts av
Socialstyrelsen. Socialkontoret har jämfört Upplands-Bro kommuns resultat i
Öppna jämförelser med Nordvästkommunerna Ekerö, Järfälla, Sollentuna,
Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands-Väsby.
Sedan 2016 års undersökning så har det ej skett så stora förändringar i
resultaten på riksnivå. Det finns dock tendenser avseende några frågor och
områden där förändringen är tydlig och detta sker framförallt på kommunnivå.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2017

•

Bilaga – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017? – SÄBO, den 1
november 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef Utföraravdelningen
Enhetschefer Allégården och Norrgården samt Kungsgården

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 109

2017-12-14

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
2017? - Hemtjänst
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av
de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och
särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett
verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och
önskemål.
2017 års undersökning är den femte i ordningen som genomförts av
Socialstyrelsen. Socialkontoret har jämfört Upplands-Bro kommuns resultat i
Öppna jämförelser med Nordvästkommunerna Ekerö, Järfälla, Sollentuna,
Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands-Väsby.
Sedan 2016 års undersökning så har det ej skett så stora förändringar i
resultaten på riksnivå. Det finns dock tendenser avseende några frågor och
områden där förändringen är tydlig och detta sker framförallt på kommunnivå.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2017

•

Bilaga - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017? - Hemtjänst, den
1 november 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef Utföraravdelningen
Enhetschef den kommunala hemtjänsten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 110

2017-12-14

Avtalsuppföljning Bro, Kungsängen och
Tibble hemtjänst (egen regi)
Dnr SN 17/0149

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna avtalsuppföljning för Bro, Kungsängen
och Tibble (egen regi).
__________

Sammanfattning
Under året har enbart hemtjänsten i egen regi följts upp, det vill säga Bro,
Kungsängen och Tibble. Sammanfattningsvis kan sägas att viss förbättring har
gjorts sedan tidigare uppföljning. Det kvarstår dock en del förbättringsarbete,
vilket gäller främst det arbetet med genomförandeplaner och dokumentation.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2017

•

Bilaga avtalsuppföljning hemtjänsten Bro

•

Bilaga avtalsuppföljning hemtjänsten Kungsängen och Tibble

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Avdelningschef utföraravdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-12-14

§ 111 Kvalitetsuppföljning Hälso- och
sjukvårdsenheten
Dnr SN 17/0146

Beslut
Socialnämnden godkänner kvalitetsuppföljningen av hälso- och
sjukvårdsenheten.
__________

Sammanfattning
Förbättringar har genomförts sedan tidigare kvalitetsuppföljning. Enheten gör
riskanalyser i samband med eventuella omorganisationer och arbetar aktivt
med kvalitetsråd på de särskilda boendena. Deltagandet i kvalitetsråd behöver
dock bli bättre på LSS-enheten. Enheten behöver också säkerställa att det blir
bra informationsöverföring mellan hälso- och sjukvårdsenheten och de enheter
de arbetar inom, exempelvis servicehuset i Bro.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse skriven den 16 november 2017

•

Bilaga kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvårdsenheten

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef utföraravdelningen
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 112

2017-12-14

Kvalitetsuppföljning Kungsgården
Dnr SN 17/0147

Beslut
Socialnämnden godkänner socialkontorets kvalitetsuppföljning av
Kungsgårdens äldreboende genomförd den 7 september 2017.
__________

Sammanfattning
Vid kvalitetsuppföljningen framkommer att samtliga brukare har en
genomförandeplan och att all personal dokumenterar i verksamhetssystemet
Procapita. Det finns dock en del utvecklingsarbete kvar kring skrivandet i
genomförandeplanerna och hur målen ska uppnås.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2017

•

Bilaga Kvalitetsuppföljning Kungsgården

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Avdelningschef utförarenheten

Utdragsbestyrkande

17 (23)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 113

2017-12-14

Kvalitetsuppföljning Socialpsykiatrin
2017
Dnr SN 17/0148

Beslut
Socialnämnden godkänner socialkontorets kvalitetsuppföljning av
socialpsykiatrin inom socialkontoret, Upplands-Bro kommun.
__________

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljning är genomförd inom socialpsykiatrigruppen i september
2017. Sedan den tidigare kvalitetsuppföljningen gjord i januari 2016 har stora
förändringar gjorts i det systematiska förbättringsarbetet. Vissa
förbättringsområden kvarstår dock.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2017

•

Bilaga Kvalitetsuppföljning Socialpsykiatri

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Avdelningschef utföraravdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 114

2017-12-14

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 september 2017
Dnr SN 17/0069

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut den 30 september 2017 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 30 september 2017 till 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 30 september 2017 fanns det tre ej verkställda beslut,
enligt LSS samt elva avseende äldreomsorg och ett avseende handikappomsorg
enligt SoL. Fyra beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har
avslutats under perioden, ett beslut avser insats enligt LSS och tre beslut avser
insats enligt SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 115

2017-12-14

Statistikuppföljning kvartal 3 2017
Dnr SN 17/0009

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
__________

Sammanfattning
Socialkontoret gör varje kvartal statistikuppföljning för att följa utvecklingen i
verksamheterna. Denna uppföljning avser årets tre första kvartal. Den
tydligaste förändringen är att utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat under
årets 3tre första kvartal. Inom barn och ungdom har antalet utredningar
minskat.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Statistikuppföljning som avser de 3 första kvartalen 2017

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 116

2017-12-14

Reviderad delegationsförteckning som
ska gälla från 180101
Dnr SN 17/0058

Beslut
Socialnämnden godkänner reviderad delegationsförteckning som ska gälla från
och med 2018-01-01.
__________

Sammanfattning
Delegationsförteckningen har reviderats. Kommunallagen förändras 2018-0101 varför dessa förändringar finns med. Det har också gjorts en del
förtydliganden.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Reviderad delegationsförteckning

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-12-14

§ 117

Rapporter

Temaärende: information om hur ungdomsstödjarna arbetar
Socialchefens rapport
•
•

•
•
•

Utbildning av demensvän. Förslag om utbildning för
Socialnämndens ledamöter i samband med ett sammanträde
Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som
anordnar webbsändningen ”Politiker i socialtjänsten – hur klarar vi
uppdraget?” för Socialnämndens ledamöter den 1 mars 2018.
Omställning av lokaler - Lane
Ny hemtjänstutförare i kommunen Ansvarsfull Omsorg AB
Utnämning av 4 ledamöter för uppdraget gällande måltidspatrullen:
- Klaus Durhagen (MP)
- Anitha Nygårds (SD)
- Anders Åkerlind (M)
- Ricard Koljo (C)

Ekonomisk rapport
•

Justerandes sign

Presentation av den ekonomiska prognosen per den 30 november
2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 119

Justerandes sign

2017-12-14

Anmälningar

1.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, oktober
2017
Dnr SN 17/0061

2.

Revisionsrapport: Intern kontroll inom Utbildnings- och Socialnämnden
Dnr SN 17/0151

3.

Tekniska nämndens beslut § 57 - Beslut om remiss – förslag till
namnpolicy
Dnr SN 17/0152

Utdragsbestyrkande
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