1 (16)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2016-10-27
Gemaket, 2016-10-27, kl. 16:00 – 17:30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande
(M)
Kimmo Lindstedt (S)
Berit Brofalk (C)
Vesna Rajic (M)
Britt-Marie Gerdin (S)
Björn Liljedahl (M)
Marlene Juthstrand (KD)
Helena Nordström (S)
Irene Eklöf (L)
Johan Tireland (SD)

Lisbeth Waern (M)
Göran Malmestedt (M)
Ricard Koljo (C)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Helena Åhman, avdelningschef, Carina Lennartsson,
ekonom, Jennifer Lendeng, sekreterare, Karin Haglund, sekreterare, Klara
Abrahamsson, projektledare § 103

Utses att justera

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-11-01
kl. 10:00

Paragrafer

§§ 94 - 105

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Kerstin Ahlin (S)

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

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

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

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-27

Datum för anslags uppsättande:

2016-11-01

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2016-11-22
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-10-27

Innehållsförteckning
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offentlig upphandling (LOU) för driften av
Hagtorps äldreboende

10

§ 101
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 94

2016-10-27

Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren StockholmGotland/Verksamhetsområde Norrort
Dnr SN 16/0160

Beslut
Socialnämnden beviljar 75 000 kronor i föreningsbidrag för Brottsofferjouren
Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort för perioden 1 november
2016 till och med 31 oktober 2017.
__________

Sammanfattning
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort, tidigare
Norrorts Brottsofferjour (BOJ), ansöker om föreningsbidrag med 75 000 kr för
år 2016. Under 2015 slogs Norrorts brottsofferjour samman med StockholmGotlands brottsofferjour, vilket enligt deras egen 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 och föreslås beviljas 75 000 kr i föreningsbidrag för perioden 1 november
2016 till och med 31 oktober 2017.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 95

2016-10-27

Yttrande avseende KSL:s
rekommendation "Samverkan mellan
länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i
Stockholms län"
Dnr SN 16/0137

Beslut
Socialnämnden beslutar rekommendera Kommunstyrelsen att
1. anta modell om samverkan mellan kommun och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå. Modellen omfattar en
avsiktsförklaring, mall för lokala samverkansavtal, forum för dialog och
erfarenhetsutbyte samt gemensam uppföljning
2. meddela kommunens ställningstagande till KSL senast den 31
december 2016.
__________

Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) styrelse beslutade den 16 juni 2016
att rekommendera kommunerna i länet att anta modellen för samverkan mellan
länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.
Modellen innehåller fyra delar i form av en avsiktsförklaring, mallar för lokala
samverkansavtal mellan kommun och lärosäten, forum för dialog och
erfarenhetsutbyte samt underlag för gemensam uppföljning. Samverkan enligt
avsiktsförklaringen regleras närmare genom bilaterala avtal mellan respektive
kommun och berört lärosäte. Berörda samverkansparter är kommunerna i
Stockholms län samt lärosätena Karolinska Institutet, Ersta-Sköndal högskola,
Röda korsets högskola, och Sofiahemmets högskola. Högskolestuderande som
omfattas är huvudsakligen sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut
under grundutbildning samt sjuksköterskor under vidareutbildning till
specialistsjuksköterskor inom relevanta specialiteter.
Syftet med denna modell med samverkansavtal med lärosätena är att bidra till
kommunernas långsiktiga kompetensförsörjning och kunskapsutveckling
samtidigt som lärosätenas behov av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i form
av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter inom högskolans
vårdutbildningar tillgodoses.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-27

Fortsättning § 95
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 96

2016-10-27

Kvalitetsuppföljning LSS-enheten
Dnr SN 16/0147

Beslut
Godkänna Socialkontorets kvalitetsuppföljning på kommunens gruppbostäder
och servicebostad inom LSS.
Johan Tireland (SD) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljning genomförd på Kamrervägens gruppbostad, Lejondals
gruppbostäder (gula villan och rosa villan), Furuhälls-, Skyttens-, Östervägens
gruppbostad samt Svartvikens servicebostad.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Avdelningschef Utförarenheten
Enhetschef Gruppbostäder
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 97

2016-10-27

Förlängning av entreprenadavtal med
äldreboendet Hagtorp
Dnr SN 16/0009

Beslut
Socialnämnden beslutar att förlänga entreprenadavtalet med Frösunda Omsorg
AB i ytterligare två (2) år från och med den 15 maj 2017 till och med den 14
maj 2019 för drift av Hagtorps äldreboende.
__________

Sammanfattning
Hagtorps äldreboende drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan den
15 maj 2013. Avtalstiden är två år räknat från avtalets tecknade med möjlighet
till förlängning med maximalt ytterligare två plus två år om parterna är överens
om detta. Beslut om förlängning ska fattas senast sex (6) månader före
ordinarie avtalstids utgång. Perioden att förlänga entreprenadavtalet plus två år,
15 maj 2017 tom 14 maj 2019, är avtalets sista förlängningsmöjlighet.
Socialkontoret fann initialt vid övertagandet stora brister i verksamheten som
har åtgärdats och kontinuerligt följts upp. Sedan 2015 års förlängning har
mycket goda resultat visas i de avtalsuppföljningar som genomförts.
Avtalsuppföljningen 2016 visade 106 godkända gröna kvalitetsparametrar och
endast 6 gula punkter att åtgärda. Inga röda punkter dvs allvarliga brister
framkom.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Enhetschef myndighet Bistånd
Avdelningschef kvalitet- och verksamhetsstöd
Omsorg AB, Hagtorps äldreboende, Verksamhetschef
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 98

2016-10-27

Ansökan om föreningsbidrag från Röda
Korset i Bro
Dnr SN 16/0158

Beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Bro Härads Röda Korsets föreningsbidrag
med 12 000 kronor för år 2016.
__________

Sammanfattning
Bro Härads Röda Korset ansöker om föreningsbidrag med 12 000 kronor för
2016. Ansökan inkom tidigare i år men hade felaktigt skickats till Kultur- och
fritidskontoret. Röda Korset har i aktiviteter i form av anhöriggrupper,
besöksverksamhet på äldreboenden i Bro samt öppet hus varje lördag med
kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens lokal.
Föreningen för också en dialog med Socialkontoret och med SFI (svenska för
invandrare) om att kunna hjälpa till med viss verksamhet. Röda Korset
kompletterar socialtjänstens verksamhetsområde med sina aktiviteter.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Röda Korset
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 99

2016-10-27

Revidering av riktlinjer "Våld i nära
relationer"
Dnr SN 16/0120

Beslut
Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna.
__________

Sammanfattning
Revidering av riktlinjerna har skett, detta innebär språkliga korrigeringar och
förtydliganden i texten.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 100

2016-10-27

Justering av ersättning enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) för driften
av Hagtorps äldreboende
Dnr SN 16/0009

Beslut
Socialnämnden höjer ersättningen till Frösunda AB från 1 540 kr per vårddygn
till 1 580 kr per vårddygn på Hagtorps äldreboende i enlighet med gällande
driftavtal, från och med den 1 januari 2017.
__________

Sammanfattning
Enligt aktuellt driftavtal mellan Frösunda AB och Upplands-Bro kommun
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. En visering har inkommit till
kommunen i enlighet med avtalet. Ny ersättning från och med den 1 januari
2017 är 1 580 kr per vårddygn.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Frösunda AB
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 101

2016-10-27

Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i
Stockholms län kring personer med
missbruk/beroende
Dnr SN 16/0118

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen att anta
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna
i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering
__________

Sammanfattning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett nytt förslag till
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns
Landsting gällande personer med missbruk/beroende. Den nuvarande
överenskommelsen upphör att gälla i årsskiftet 2015/2016.
Socialkontoret föreslår Socialnämnden att rekommendera Kommunstyrelsen att
anta Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län kring personer med missbruk/beroende. Kommunerna ska
meddela sitt ställningstagande gällande överenskommelsen senast den 31
december 2016 till KSL. Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2017
och gäller tills vidare.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 102

2016-10-27

Remissyttrande förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP
2016
Dnr SN 16/0128

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2016 till
Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.
__________

Sammanfattning
Den 8 juni 2016 § 76 beslutade Kommunstyrelsen att skicka ut förslag till
fördjupad översiktsplan av landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP
2016, på utställning i enlighet med PBL SFS 2010:900. Remisstiden är mellan
den 13 juli och 19 oktober 2016. Socialnämnden har anstånd till den 27 oktober
2016 att lämna in sitt yttrande.
Socialnämnden har den 22 januari Sn §11 yttrat sig på de handlingar som var
aktuella under samrådsförfarandet. Förändringar som har skett sedan samrådet
är att Landsbygdsplanen bland annat, fått en annan struktur, och grundar sig nu
i en utvecklingsstrategi. Strategierna ”kluster” och ”nod” har tagits bort och
termer som landsbygdskärnor, utvecklingsområden, utvecklingsstråk och
utredningsområden används istället.
Socialkontoret stödjer överlag de förändringar som har skett i planförslaget och
som påverkar nämndens verksamhetsområden. Socialkontoret står annars fast
vid sina synpunkter ifrån föregående remissrunda om de fortfarande är
gällande.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 103

2016-10-27

Rapporter

Socialchefens rapport
•

Temaärenden: Stockholmsenkäten

•

Kick-off för Anhörigrådet där man bjudit in från föreningslivet och
tjänstemän för en workshop. Första sammanträdet sker den 16
november 2016.

•

Lagförändring gällande ersättning för ensamkommande, har upprättat
en arbetsgrupp för att kunna ställa om och i fas för att kunna förbereda.
Kommunen arbetar hårt för att få rätt ersättning från Migrationsverket.

•

Stigens servicebostad är klar för inflyttning i början av november.
Invigningen sker den 11 november 2016.

•

Helena Åhman berättar om Funkismello, där deltävlingen äger rum den
17 november 2016 kl. 18.00 i Ekhammarskolans aula.

•

Brukarmedverkan, Forum CARPE anordnar i slutet av november en
delaktighetsvecka. Forum CARPE arbetar med kompetensutveckling
inom funktionshinderområdet och har uppmärksammat Upplands-Bros
arbete med delaktighet. CARPE har bjudit in oss för att berätta om hur
vi arbetar med delaktighet i vår verksamhet. I samband med
planeringen av den nya gruppbostaden Parkvägen har personer ur
målgruppen varit med för att berätta om vad de tycker är viktigt när en
ny gruppbostad ska byggas. I samband med att rekrytering av personal
till Stigens serviceboende så har brukare fått vara med i
rekryteringsprocessen.
För att underlätta presentationen på CARPES delaktighetsvecka så
spelas det in en film när man framför sin berättelse. Filmen kommer
troligen att kunna visas under någon nämnd framöver.

•

Frågor från Irene Eklöf, kvalitetsuppföljning. Informationsöverföring
mellan sjuksköterskor som jobbar kvällar och helger och sjuksköterskor
som arbetar dagtid. Dubbelarbete och att de borde kunna hanteras
smidigare om det finns ett gemensamt journalsystem. Helena svarar att
detta finns på plats, där man kan skriva och läsa de åtgärder man
vidtagit. Problemet med dubbelhantering dvs. att sjuksköterskan faxar
till ordinarie sjuksköterska sker enbart i de ärenden där bedömning av
hälsotillstånd kan ske via telefon. När sjuksköterskan som arbetar
utanför kontorstid är på plats i kommunen har de tillgång till att kunna
dokumentera direkt i journalen.

Verksamhetsbesök av kontaktpolitiker
Berit Brofalk (C) och Irene Eklöf berättar om sitt besök som kontaktpolitiker i
verksamheten på Hagtorp.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-10-27

Ekonomisk rapport
Carina Lennartsson presenterar den ekonomiska prognosen per den sista
september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 104
1.

2016-10-27

Delegationsbeslut

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-09-24 -- 201609-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 105

2016-10-27

Anmälningar

1.

Informationsbrev från Migrationsverket om förändrat arbetssätt som gäller
barn utan vårdnadshavare

2.

F-KS 2016-0581 - Information om fortsatt avveckling av överkapacitet
Tillfälligt anläggningsboende

3.

Kommunstyrelsens beslut § 128 - Sammanställning av kommunens
riktlinjer och planeringsförutsättningar för bostadsplanering och
bostadsförsörjning

4.

Kommunstyrelsens beslut § 138 Utvärdering av projektet Unga vuxna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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