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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2016-03-10
Dävensö, 10-03-2016 16:30- 17:30

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)
Göran Malmestedt (M)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Coumba Sobel Fall (MP)
Lisbeth Waern (M)

Övriga deltagare

Eva Folke, Socialchef, Anna-Lena Örvander, sekreterare,
Jennifer Lendeng, sekreterare, Helena Åhman, avdelningschef,
Leif Spjuth, projektledare § 20

Utses att justera

Kristina Henriksson (V)

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-03-14 kl.08.30

Paragrafer

§§ 20 - 24

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Tina Teljstedt

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

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

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

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-03-10

Datum för anslags uppsättande:

2016-03-14

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-04-05
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-03-10
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§ 20

Förprojektering för en grupp bostad enligt
LSS- funktionsprogram

3
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4

§ 22

Yttrande angående revisionsrapport:
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Anmälningar
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 20

2016-03-10

Förprojektering för en grupp bostad
enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)funktionsprogram
Dnr SN 15/0013

Beslut
Socialnämnden godkänner funktionsprogram, bostad med särskild service
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) daterat den
8 februari 2016 med revideringar i stycke 4.6 om it, tv och telefon samt 4.7 om
trygghetslarm.
____________

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 4 juni 2014 att ge Socialkontoret i uppdrag att
tillsammans med Upplands-Brohus AB förprojektera för en gruppbostad enligt
LSS. Beslutet grundrar sig på de volymökningar inom gruppen personer med
funktionsnedsättning med ett behov av gruppbostad som Socialnämnden står
inför. Till 2017 prognostiseras behovet av ytterligare minst sex boendeplatser
på gruppbostad inom kommunen.
En projektgrupp bestående av representanter ifrån Socialkontoret har tagit fram
ett förslag på funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS.
Boende på gruppbostad, anhöriga, personal, huvudskyddsombudet samt
Tillgänglighetsrådet har haft möjlighet att yttra sig över förslaget på
funktionsprogram. Socialkontoret har tagit del och beaktat samtliga inkomna
synpunkter. Önskemålet att flytta gemensamhetsutrymmets placering riskerar
dock att försena bygget varpå detta inte tas med i det omarbetade
funktionsprogrammet.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2016
Bilaga- funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS den 8
februari 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Brohus AB
Avdelningschef Utförarenheten
Enhetschef Gruppbostäder
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 21

2016-03-10

Yttrande angående revisionsrapport:
Samverkan med landstinget inom vård
och omsorg av äldre.
Dnr SN 16/0038

Beslut
1. Yttrandet godkänns.
2. Yttrandet överlämnas till kommunens revisorer senast den 14 mars
2016.
_____________

Sammanfattning
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG
under november - december 2015 granskat samverkan mellan landstinget och
kommunens vård- och omsorg av äldre. Resultatet av granskningen visar att det
finns en struktur och etablerade fora för en ändamålsenlig samverkan mellan
huvudmännen. Avtal och överenskommelser finns som täcker in samverkan
mellan de insatser som landstinget respektive kommunen ansvarar för. Samsyn
om att en fungerande samverkan är nödvändig för goda insatser inom
respektive huvudmans ansvarsområde föreligger hos bägge huvudmännen. I
revisionsrapporten ges vidare tre rekommendationer till Socialnämnden:
1. Att förbättra uppföljningen av ingångna samverkansöverenskommelser
inom äldreområdet. En genomgång av samverkansöverenskommelserna
visar att uppföljningar redan sker utifrån vad som överenskommits, men
på olika nivåer beroende av mellan vilka parter eller huvudmän dessa
slutits. Överenskommelser mellan huvudmän följs upp gemensamt av
KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) och HSF (Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen) i Stockholms län. Lokala samverkansöverenskommelser mellan vårdgivare följs upp vid återkommande
samverkansmöten mellan parterna och deras respektive
verksamhetschefer. I varje samverkansöverenskommelse finns det
angivet vilka som ansvarar för uppföljning samt när sådan ska ske.
2. Att avvikelser från samverkansrutiner som fastställts i
överenskommelser mellan huvudmännen rapporteras till nämnden i de
uppföljningar som görs. Avvikelser utifrån överenskommelser och avtal
mellan huvudmännen, tas upp dels på övergripande nivå vid de
regelbundet återkommande samverkansmöten som sker terminsvis
mellan huvudmännens politiker och tjänstemän.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-03-10

Fortsättning § 21
På lokal nivå tas avvikelser upp vid de återkommande
samverkansmötena mellan parterna och deras respektive
verksamhetschefer, men kan också tas upp däremellan genom
direktkontakt mellan berörda verksamhetschefer. Genom att respektive
verksamhet ansvarar för att dokumentera avvikelser gällande
samverkan mellan den egna verksamheten och andra vårdgivare,
möjliggörs att dessa uppgifter kan rapporteras till nämnden genom de
kvalitetsuppföljningar som görs.
3. Att genomföra en riskanalys utifrån ett patientsäkerhets- och
effektivitetsperspektiv av de arbetstidsförändringar som skett inom
sjuksköterskegruppen vid kommunens särskilda boenden.
Verksamhetschef enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) 29 §, har
gjort en riskanalys utifrån effektivitets- och patientsäkerhetsperspektiv,
med utgångspunkt att säkerställa rekrytering och bemanning med
legitimerade sjuksköterskor. Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt
HSL 24 §, har gjort en riskanalys utifrån patientsäkerhetsperspektivet,
med utgångspunkt på en vård av god kvalitet genom kontinuitet och
fysisk närvarotid av sjuksköterska vid särskilda boenden för äldre,
under veckans fem vardagar. Resultatet av dessa analyser blir olika,
beroende på utgångspunkt.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunens revisorer
Akten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-03-10

§ 22

Rapporter

Socialchefen rapporterar

Justerandes sign

•

Yttranden till Förvaltningsrätten, 2 stycken

•

Organisationsförändring gällande arbetsmarknadsenheten från den
1 april 2016.

•

Funkismello den 25 april 2016 på Cirkus, Djurgården

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 23

2016-03-10

Delegationsbeslut
1. Beslut direktupphandling - Projektledare för ny LSS-gruppbostad
Dnr SN 16/0050

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 24

Justerandes sign

2016-03-10

Anmälningar

1.

Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro interna miljöarbete

2.

Uppdrag att utreda kostnaderna för att köpa in vindkraftverk

3.

Beslut § 53 Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per november
2015

4.

Lokalresursplan

5.

Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016

6.

Inbjudan till försöksverksamhet för Klassifikation av socialtjänstens
insatser och aktiviteter

7.

Statistik över kommunal familjerådgivning under 2015

8.

Inbjudan till utbildningen "FN:s barnkonvention - snart svensk lag?
Förbered dig och din organisation"!

9.

Meddelande nr 2/2016: Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd
till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

10.

Publicerade förordningar om mottagande/anvisningar nyanlända - nya
länkar

11.

Information om reducerat pris under 2016 för Nationell patientöversikt i
Stockholms kommuner

12.

Beslut om antagande av sponsringspolicy och tillägg i Kommunstyrelsens
reglemente

13.

Upphandlingspolicy för Upplands-Bro kommun

14.

Verksamhetsplan 2016 från Hagtorps äldreboende
Dnr SN 16/0009

15.

Rekvisition av statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom
den sociala barn- och ungdomsvården
Dnr SN 16/0046

16.

Återrapportering till Socialstyrelsen
Dnr SN 16/0046

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-03-10

Fortsättning § 24

Justerandes sign

17.

Rekvisition av statsbidrag för 2016 till kommuner för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården
Dnr SN 16/0048

18.

Rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
2016
Dnr SN 16/0052

Utdragsbestyrkande
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