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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2017-02-16
Gemaket, 2017-02-16, kl. 16.00 – 18.30

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)
Berit Brofalk (C)
Vesna Rajic (M)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Klaus Dürhagen (MP)
Göran Malmestedt (M)

Anni Ullberg (S)
Ricard Koljo (C)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Jesper Kyrk, avdelningschef, Helena Åhman,
avdelningschef, Isabel von Wachenfeldt, enheteschef, Carina Lennartsson,
ekonom § 21, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare

Utses att justera

Martin Normark (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-02-20
kl. 08.30

Paragrafer

§§ 16 - 23

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

Justerare

Martin Normark (L)

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

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

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-02-16

Datum för anslags uppsättande:

2017-02-20

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-03-14
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PROTOKOLL
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 16

2017-02-16

Verksamhetsberättelse och
årsredovisning 2016
Dnr SN 17/0028

Beslut
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2016 godkänns och översänds
till Kommunstyrelsen.
__________

Förslag till beslut
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2016 godkänns och översänds
till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Vesna Rajic (M) och Göran
Malmestedt (M) föreslår att Socialkontoret återremitterar för att komplettera
dokumentationen med utfallet för indikatorerna för 2015 och 2016.

Sammanfattning
Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2016 i enlighet med
kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av
fullmäktige beslutade budgeten för 2016.
För socialnämndens huvudram redovisas ett underskott på tkr och ett överskott
på tkr redovisas för ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2017

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt Socialkontorets
förslag och ett från Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Vesna Rajic
(M) och Göran Malmestedt (M). Ordförande ställer de två förslagen mot
varandra och finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets förslag
till beslut.
Votering begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets förslag till
beslut röstar ja.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-02-16

Fortsättning § 16
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark (L), Anders
Åkerlind (M), Vesna Rajic (M) och Göran Malmestedt (M) röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Nej-röst

Anders Åkerlind (M)

X

Göran Malmestedt (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 till Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Vesna
Rajic (M) och Göran Malmestedt (M) förslag till beslut.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets förslag till
beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Vesna Rajic (M) och Göran
Malmestedt (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 17

2017-02-16

Brukarundersökning inom
funktionshindersområdet 2016
Dnr SN 16/0184

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen som används i det kontinuerliga
systematiska utvecklingsarbetet.
__________

Sammanfattning
Under hösten 2016 genomförde Socialkontoret en brukarundersökning inom
kommunens funktionshinderområde tillsammans med Sveriges kommuner och
Landsting och RKA. Enheterna som deltog var daglig verksamhet enligt LSS
och grupp – och servicebostad enligt LSS. Socialkontoret valde även att på
eget initiativ genomföra denna undersökning inom personlig assistans.
Brukarundersökningen genomfördes under perioden 10 oktober- 31 oktober
2016 och bestod utav 8 frågor. Totalt så delades 98 enkäter ut till boende och
brukare. 64 enkäter kom tillbaka med svar. Detta ger en total svarsfrekvens på
65 procent.
Resultatet i undersökningen ska användas till verksamhetsutveckling inom
kommunen. Resultatet kommer även att publiceras i Kommun- och
landstingsdatabasen, Kolada samt som kompletterande mått i Kommunens
Kvalitet i Korthet, KKiK i januari 2017.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Enhetschefer Gruppbostäder/Personlig assistans
Arbetsmarknadsenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 18

2017-02-16

Brukarundersökning IFO 2016
Dnr SN 16/0183

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen som används i det kontinuerliga
systematiska utvecklingsarbetet.
__________

Sammanfattning
Under hösten 2016 genomförde Socialkontoret en brukarundersökning inom
kommunens individ- och familjeomsorg (myndighetsutövning) tillsammans
med Sveriges kommuner och Landsting och RKA. Enheterna som deltog var
barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd.
Brukarundersökningen genomfördes mellan den 1 september- 14 oktober.
Enkäten bestod utav 8 frågor som var samma för alla områden, varav fråga 1 var
en bakgrundsfråga avseende kön. Enkäten fanns tillgänglig på språken svenska,
finska, engelska, dari, arabiska, pashto, somaliska och tigrinja. Totalt så
delades det ut 73 enkäter inom IFO och 58 enkäter med svar lämnades in. Detta
ger en svarsfrekvens på 79 procent.
Resultatet av brukarundersökningen ska användas till verksamhetsutveckling,
publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada samt som
kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK i januari 2017

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten
Enhetschef barn – och unga
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 19

2017-02-16

Statistikuppföljning 2016
Dnr SN 16/0084

Beslut
Socialnämnden beslutar att 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 utbetalt belopp och antal hushåll ökat under året.
Antal insatser ligger i stort sett på samma nivå. Av de klienter som har blivit
självförsörjande har de flesta blivit självförsörjande genom arbete.
Inom barn och unga har insatserna kontaktperson och kontaktfamilj sjunkit
under året. De flesta av de ärenden som har avslutats under året har som orsak
att målet med vården har varit uppfylld.
Inom missbruksvården har antalet placeringar fortsatt att minska. Antalet
sociala lägenheter har ökat. Det beror på att de nyanlända som kommer till
kommunen får socialbostad.
Inom äldrevården har antalet utförda timmar inom hemtjänsten ökat kraftigt.
Hemtjänsten i egen regi har ökat mer än den privata hemtjänsten. Antal insatser
inom LSS har ökat mellan 2015 och 2016.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 20

2017-02-16

Uppräkning av hyror
Dnr SN 17/0008

Beslut
Socialnämnden beslutar om att årligen räkna upp sina hyror
1. Uppräkningen sker i mars och grundrar sig på Upplands-Brohus AB
årliga uppräkning av hyror
2. Socialnämnden ger Socialkontoret i uppdrag att se över samtliga hyror
på andrahanduthyrningar och hur dessa kan marknadsanpassas.
__________

Sammanfattning
Socialkontoret har gjort en översyn utav hyressättningen på de bostäder som
Socialnämnden hyr ut i andrahand. I översynen uppmärksammar kontoret att
hyrorna på flertalet utav bostäderna under en längre period saknar en årlig
uppräkning
Socialkontoret föreslår därför att det sker en årlig uppräkning utav hyrorna på
de bostäder som Socialnämnden hyr ut i andrahand åt socialtjänstens
klienter/brukare. Uppräkningen bör ske i mars varje år och grunda sig på den
uppräkning som Upplands-Brohus AB använder sig av och som är förhandlad
med Hyresgästföreningen. Socialkontoret anser även att det bör ske en översyn
av hyrorna så att de blir marknadsanpassade.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kamrer på avdelningen för kvalitet -och verksamhetsstöd
Boendesamordnare på avdelningen för kvalitet -och verksamhetsstöd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 21

2017-02-16

Rapporter

Socialchefen rapporterar
• Temaärende: Verksamhetsberättelse
•

Redovisning av ej verkställda beslut – enhetschef för biståndsenheten,
Isabel von Wachenfeldt, berättar om processen från bedömning till
beslut samt bakgrunden till varför kommunen kan bli skyldig att
erlägga särskild avgift vid dröjsmål av verkställighet av beslut.
Bedömning av insatser görs alltid efter den enskildes önskemål.
Verkställighet ska ske inom skälig tid. Det finns ingen generell tidsfrist.
Vissa insatser tar längre tid att verkställa som till exempel bostad enligt
LSS. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att den enskildes
önskemål om utformningen av insatsen ska beaktas vid bedömningen
av om dröjsmål är oskäligt och om kommuner ska betala särskild avgift.
Den särskilda avgiften ska fastställas till mellan 10 tkr och en miljon kr.
Avgiftens storlek påverkas av hur länge dröjsmålet varat och hur
allvarligt det är. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som
ansöker hos Förvaltningsrätten om särskild avgift (viten).
I februari 2016 yrkade IVO hos Förvaltningsrätten att Upplands-Bro
kommun skulle åläggas att betala särskild avgift i två ej verkställda
beslut gällande LSS bostad. Dom meddelades juli 2016 att kommunens
skulle erlägga särskild avgift
Under perioden juni till oktober 2016 har IVO begärt yttrande av
ytterligare fem ej verksställda beslut . I samtliga ärenden har enskild
erbjudits bostad LSS i annan kommun under åren 2015-2016. I ett av de
fem ärendena har dom från Förvaltningsrätten, februari 2017, meddalats
kommunen. Domen kommer att överklagas av kommunen.

Justerandes sign

•

Rapport från möte med VD för Frösunda Omsorg AB gällande
Hagtorps äldreboende med anledning av brukarundersökningen som
genomfördes 2016, öppna jämförelser. Frösunda har inkommit med en
handlingsplan och ett nytt uppföljningsmöte är inplanerat. De årliga
avtalsuppföljningen kommer att genomföras inom kort.

•

Socialnämndens ledamöter framför önskemål om temaärenden under
året.

•

Lägesrapporten gällande omställningen av HVB-verksamheterna Lane
samt Vårljus utifrån förändrade ersättningsnivåer för ensamkommande
barn och ungdomar.

•

Socialnämnden kommer att ha en heldag den 23 maj och
nämndsammanaträdet samma dag planeras att vara på Kvistaberg.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
•

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-02-16

Funkismellon den 24 april 2017, kl. 18.30 på Cirkus i Stockholm.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 22
1.

Justerandes sign

2017-02-16

Delegationsbeslut

Samordnad upphandling för hem för vård och boende (HVB) eller
stödboende för personer över 18 år, HVB för personer över 18 år med
samsjuklighet samt särskilt boende för personer med psykisk
funktionsnedsättning- antagande av leverantörer
Dnr SN 17/0001

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 23

Justerandes sign

2017-02-16

Anmälningar

1.

Protokollsutdrag med tillhörande handlingar från familjerättsnämnden den
1 februari 2017

2.

Kommunstyrelsens beslut § 1 - Strategi för kompetensförsörjning

3.

Migrationsverket fortsätter att minska antalet boenden - 3.1.2.6-2017-5602

4.

Årsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, december

5.

Funkisgruppens kvalitetsberättelse 2016

6.

Proffssysterns kvalitetsberättelse 2016

7.

Överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid genomförande av
vision e-hälsa 2025

Utdragsbestyrkande
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