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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2016-09-22
Gemaket, 2016-09-22, kl. 16:00 – 18:00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Lisbeth Waern (M)
Kimmo Lindstedt (S)
Berit Brofalk (C)
Vesna Rajic (M)
Irene Eklöf (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Helena Nordström (S)
Björn Liljedahl (M)

Marlene Juthstrand (KD)
Rolf Andersson (M)
Kristina Henriksson (V)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Jesper Kyrk, avdelningschef, Helena Åhman,
avdelningschef, Jennifer Lendeng, sekreterare, Marita Lindell Jansson,
medicinskt ansvarig sjuksköterska § 79-84, § 91, Malin Rasmussen,
enhetschef § 91, Irma Knuuttila, budget- och skuldrådgivare § 91

Utses att justera

Vesna Rajic (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-10-03
kl. 14:30

Paragrafer

§§ 79 - 93

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

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

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

Vesna Rajic (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Datum för anslags uppsättande:

2016-10-03

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift
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Jennifer Lendeng

2016-10-24
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 79

2016-09-22

Delårsbokslut 2 med helårsprognos
2016
Dnr SN 16/0002

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 med helårsprognos 2016 per
den 31 augusti 2016 och översända densamma till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Delårsbokslut (resultat t o m 31/8 2016)
Socialnämnden visar ett överskott om 6 106 tkr och ekonomiskt bistånd visar
ett överskott om 4 337 tkr.
Helårsprognos (prognosticerat resultat på helåret 2016)
Socialnämnden visar ett prognosticerat överskott om 4 400 tkr och ekonomiskt
bistånd visar på ett underskott om 5 000 tkr.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 19 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 80

2016-09-22

Förslag till budget 2017
Dnr SN 16/0152

Beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2017 till Kommunstyrelsen som
underlag till beredning av budget 2017.
Lisbeth Waern (M), Björn Liljedahl (M), Vesna Rajic (M), Irene Eklöf (L) och
Anitha Nygårds (SD) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Budgetförslag för år 2017 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som
givits enligt budgetdirektiv 2017 som för Socialnämnden är ett tillskott på
25 200 tkr.
Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv redovisa konsekvenser av
förändringar inom verksamheterna avseende volymförändringar, särskilda
satsningar och kostnadsökningar/sänkningar.
16 400 tkr avsätts till volymökningar där framförallt ett ökat behov finns
inom äldreomsorg och omsorg med personer med funktionsnedsättning. Under
2016 har volymerna fortsatt att öka och bedöms fortsätta under kommande år.
Behovet inom omsorg med personer med funktionsnedsättning gäller främst
grupp- och servicebostäder. Även ett utökat behov finns av platser för daglig
verksamhet.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under 2016 stabiliserats på en längre
nivå än budget vilket bedöms fortsätta under 2017. En omfördelning av ramen
för ekonomiskt bistånd föreslås med 80 % av överskottet till Socialnämndens
budget samt att 20 % av detta föreslås omfördelas till arbetsmarknadsenheten.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 81

2016-09-22

Avvikelser inom kommunal hälso- och
sjukvård 2015
Dnr SN 16/0140

Beslut
Socialnämnden godkänner sammanställningen av avvikelserapporter.
__________

Sammanfattning
Under perioden januari-december 2015 har totalt 479 avvikelser rapporterats
vilket är något färre än 2014. Av dessa utgör 293 avvikelser fall och 184
avvikelser i samband med läkemedelshantering. I övrigt har två avvikelser
avseende nutrition rapporterats. Inga avvikelser gällande medicintekniska
hjälpmedel eller hot och våld mellan brukare har rapporterats in. Verksamheten
har sedan 2015-10-01 utökats med sju stycken LSS-boenden samt dagliga
verksamheter. Under året har totalt fem stycken delegeringar dragits in mot sju
stycken föregående år på grund av misskötsamhet avseende den delegerade
arbetsuppgiften. Ingen avvikelse har utgjort grund för Lex Maria-anmälan
under 2015.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 juni 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Verksamhetschef Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 29-30 §§
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 82

2016-09-22

Journalgranskning 2015
Dnr SN 16/0139

Beslut
Socialnämnden godkänner föreliggande rapport avseende journalgranskning av
den kommunala hälso- och sjukvårdens journalföring.
__________

Sammanfattning
En journalgranskning har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS), avseende den kommunala hälso- och sjukvårdens journalföring.
Granskningen omfattar den journalföring som kommunens sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster är skyldiga att ansvara för
enligt Patientdatalagen (2008:355) samt SOSFS 2008:14 om
Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Resultatet
visade att kvaliteten på journalföringen förbättrats mot förgående års resultat.
Journalgranskningen visar dock några förbättringsområden, som den
legitimerade personalen har att arbeta vidare med i sin journalföring,
Rapporten bör utgöra och användas som ett stöd för Hälso- och
sjukvårdsenhetens verksamhet i dess utveckling av sin journalföring.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 29-30 §§
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 83

2016-09-22

Kvalitetsgranskning av kommunal
hälso- och sjukvård 2015
Dnr SN 16/0141

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets kvalitetsuppföljning av hälso- och
sjukvården vid särskilda boenden inom äldreomsorgen.
__________

Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har genomfört en uppföljning
avseende den kommunala hälso- och sjukvård som bedrivits under 2015 vid
Upplands-Bro kommuns särskilda boenden i egenregi. Uppföljningen har
baserats på en enkätundersökning, rapport från Tandvårdsenheten med mera.
Resultatet visar både områden som har förbättrats och områden i behov av
förbättring. Avsaknaden av kontinuitet bland sjuksköterskor vid boendena är
till stor del orsak till att fler förbättringsområden identifierats. För att komma
tillrätta med dessa är det en förutsättning att åtgärder vidtas för att behålla
sjuksköterskor och kontinuitet uppnås.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 29-30 §§
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 84

2016-09-22

Uppsökande verksamhet för vissa äldre
och funktionshindrade 2015
Dnr SN 16/0142

Beslut
Socialnämnden godkänner sammanställningen av rapporterna avseende
uppsökande verksamhet gällande munhälsobedömning och
munvårdsutbildning.
__________

Sammanfattning
Enligt en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholm län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre
och funktionshindrade (2011/2012), har landstinget och kommunerna i
Stockholms län ett gemensamt ansvar för erbjudande och utförande av
munhälsobedömningar till behöriga brukare och munvårdsutbildning till vårdoch omsorgspersonal. Tandvårdenheten, Stockholms läns landsting, registrerar
resultaten i IT-systemet Symfoni, där varje kommun sedan får hämta
uppgifterna avseende den egna kommunen.
Resultatet för år 2015 visar för Upplands-Bro kommun att 208 brukare inom
särskilda boenden (SoL och LSS) har erbjudits munhälsobedömning, varav 196
stycken har tackat ja till sådan och 84,69 % har fått sådan utförd. Inom eget
boende - företrädesvis hemtjänst, har 134 brukare erbjudits
munhälsobedömning, varav 91 har tackat ja och 87,91 % har fått sådan utförd.
I särskilda boenden har 67 personer av personalen erhållit årlig
munvårdsutbildning medan ingen personal inom eget boende - företrädesvis
hemtjänst, har erhållit den årliga utbildningen.
Munhygienen har vid de utförda munhälsobedömningarna bedömts som dålig
hos 69,51 % av brukarna.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Avdelningschef Utföraravdelningen
Enhetschef Myndighets- och beställaravdelningen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 85

2016-09-22

Remissyttrande Biblioteksplan
2016-2019
Dnr SN 16/0098

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2016 till
Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.
__________

Sammanfattning
Den 1 januari 2014 trädde en ny Bibliotekslag i kraft. I Bibliotekslagen står det
att varje kommun ha en Biblioteksplan. Biblioteksplanen ska vara ett stöd i
frågor som rör utveckling av bibliotek, kunskap och livslångt lärande.
Utgångspunkterna för kommuners arbete med planen går att finna i riksdagens
nationella kulturpolitiska mål, Bibliotekslagen, Skollagen och kommunens
styrdokument. Efter beslut i Kommunstyrelsen den 27 april 2016 § 65 så sänds
Biblioteksplanen åter ut på remiss till Utbildningsnämnden och
Socialnämnden.
Socialkontoret anser att förslag till Biblioteksplan 2016-2019 överlag är en bra
och informativ plan som är lätt att förstå. Det är positivt att Biblioteksplanen
utgår ifrån kommunens övergripande vision ”Kommunen som ger plats” och
att denna vision ska prägla all biblioteksverksamhet.
Synpunkter som Socialkontoret har på Biblioteksplan 2016-2019 är bland
annat att skrivning om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
kunde
utvecklas och skärpas. Även det faktum att Upplands-Bro är ett finskt
förvaltningsområde bör lyftas fram. Kontoret ser positivt på de strategiska
inriktningarna som Upplands-Bro bibliotek ska följa under kapitel 4.2
Folkbiblioteket – mission och strategier. Slutligen ser Socialkontoret positivt
på en utökad framtida samverkan mellan Socialkontoret och Kultur- och
fritidskontoret avseende medier anpassade för personer med
funktionsnedsättning och utvecklande av den uppsökande verksamheten.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut § 65 den 27 april 2016
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 23 mars 2016
Förslag till Biblioteksplan 2016-2019, den 21 januari 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-22

Fortsättning § 85
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 86

2016-09-22

Yttrande angående förslag till Kulturoch fritidsplanen 2016-2019
Dnr SN 16/0099

Beslut
Socialnämnden överlämnar Socialkontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande
den 5 september 2016 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Socialnämnden har från Kommunstyrelsen fått Kultur- och fritidsplan 20162019 på remiss för yttrande. Socialkontoret har ingenting att tillägga förslag till
Kultur- och fritidsplan och ställer sig därmed bakom Kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2016
Kommunstyrelsens beslut § 66 den 27 april 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 87

2016-09-22

Finansiering av nationell stödfunktion
på SKL till stöd för utveckling av en mer
kunskapsbaserad socialtjänst
Dnr SN 16/0114

Beslut
1. Socialnämnden beslutar om att ställa sig positivt till att finansiera en
nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.
__________

Sammanfattning
Efter 2016 så kommer den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna
av SKL på nationell nivå, som syftar till att stötta utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, att upphöra. Finansiering utav
kommunerna blir då nödvändig för att kunna bedriva dessa aktiviteter.
Styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting beslutade därför vid sitt
sammanträde den 10 juni 2016 att rekommendera Sveriges kommuner att
tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Styrelsen
beslutade även att under 2017-2018 vidare utreda och förankra i kommuner
och landsting den framtida finansieringen av en nationell stödfunktion.
Socialkontoret ställer sig positivt till att finansiera en nationell stödfunktion på
SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst. Kontoret godtar kansliets förslag på fördelning av kostnad.
Kontoret ställer sig även positivt till att ge SKL uppdraget att utreda frågan
vidare samt att förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en
denna nationella stödfunktion.

Beslutsunderlag
•
•

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2016
Bilaga 1 - rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion
till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst
Bilaga 2- kostnad per kommun

Beslutet skickas till:
•
•

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 88

2016-09-22

Yttrande på utredningen "Framtida
inriktning för färdstjänsten"
Dnr SN 16/0117

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2016 till
Stockholms län landstings trafikförvaltning.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.
__________

Sammanfattning
Stockholms län landstings trafikförvaltning har fått i uppdrag att fastställa en
strategisk inriktning för den framtida färdtjänsten. Förvaltningen ska även
utreda nya trafiklösningar för närtrafik samt anropsstyrd trafik inom den
allmänna kollektivtrafiken i länet. Syftet med utredningen är att slå fast en
inriktning inför kommande planeringsstudie till upphandling av
färdtjänstverksamheten och som även kan fungera som ett underlag till valet av
ett nytt trafikhanteringssystem. Den 31 maj 2016 beslutade Stockholms län
landstings trafiknämnd att skicka utredningen ” Framtida inriktning för
färdtjänsten” på remiss till berörda aktörer. Remisstiden är mellan den 7 juni
till 30 september 2016.
Utredningen föreslår förändringar som har till syfte att höja kvaliteten,
effektivisera samt att uppnå en större kontroll och kvalitetssäkring utav
färdtjänsten. Socialkontoret har synpunkter på föreslagna förändringar inom
bland annat färdtjänst på landsbygd, resetilldelning och kundvalsmodellen ”val
av transportör”.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2016
Bilaga 1- Rapport ”Framtida inriktning för färdtjänsten” den 3 juni
2016

Beslutet skickas till:
•
•

Stockholms läns landsting trafikförvaltning
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 89

2016-09-22

Revidering av riktlinjer för handläggning
av ekonomiskt bistånd
Dnr SN 16/0145

Beslut
Godkänna riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.
__________

Sammanfattning
Vissa revideringar är av språklig karaktär och vissa är förändringar i lag och
praxis. Det finns också revideringar som är förtydligaden för att underlätta vid
handläggning.
Avsnitten om hemutrustning och spädbarnsutrustning har gjorts om. Tidigare
fanns det en lista med belopp om varje post i hemutrustning och spädbarnsutrustning. I revideringen utgår vi istället från procent av prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 90

2016-09-22

Yttrande samråd om förslag till
detaljplan för del av KungsängensTibble 1:470 m.fl. (Tibbleängen)
Dnr SN 16/0127

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2016 till
Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 8 juni § 84 att
sända ut förslag till detlajplan för Kungsängens-Tibble 1:470 på samråd enligt
regler för normalt planförfarande. Samrådstiden var initialt mellan den den 8
juli och den 19 augusti men har förlängts till den 23 september 2016.
Detaljplaneområdet är beläget i Kungsängen invid Hjortronvägen i anslutning
till Gröna dalen och är cirka 6.5 stort. I förslaget till detaljplan så möjliggörs
allt ifrån flerbostadshus till förskola och ett antal stadsradhus/kedjehus.
Det beräknas att kunna byggas cirka 350 lägenheter i området varav 335
stycken i flerbostadshus och 16 parhus. Trots att det i dagsläget finns ett
äldreboende lokaliserat i närheten av den norra delen av detaljplaneområdet,
Hagtorp, så anser socialkontoret intressant för framtida etablering av kontorets
verksamheter.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016

Protokollsanteckning
Irene Eklöf (L), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och Björn Liljedahl (M)
medges lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna och Moderaterna stödjer inte områdets föreslagna utformning men
däremot principen att det i detaljplanen skrivs in möjligheten att bygga
bostäder enligt LSS samt för SÄBO”
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 91

2016-09-22

Rapporter

Socialchefen rapporterar
• Tema: budget- och skuldrådgivning
• Alzheimerdagen den 21 september 2016.
• Information om viteföreläggande angående placeringar
• Återrapportering gällande ersättning som togs upp på nämnden den 18
augusti 2016. Ett arbete har påbörjats för att anpassa kostnaderna
utifrån förändrad statlig ersättning från Migrationsverkeet från och med
1 juli 2016. En dialog med Vårljus AB har också påbörjats i samma
syfte.
• Återrapportering från nämnden den 18 augusti 2016 gällande
fotografier på kontaktpolitiker ute i kommunens serviceboende.
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Anmälningar

1.

KS 16/0249-1 - Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för
upphandling

2.

KS 16/0250-1 - Revisionsrapport: Granskning av kommunens
personalstrategiska arbete

3.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

4.

Överklagande inskickat till Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr, 330216

5.

Överklagan inskickat till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 2839-16

6.

Beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 2839-16

7.

Beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 3302-16
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