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§ 8
Parboende i särskilt boende, riktlinjer
Lena Burman Johansson chef nämndkontor social informerar om de riktlinjer som tagits
fram för parboende i särskilt boende.
Regeringen överlämnade i maj 2012 propositionen ”Rätten att få åldras tillsammans – en
fråga om värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen” till Riksdagen.
Riksdagen beslutade 2012-09-19 om ”Rätten att få åldras tillsammans”. Beslutet innebar en
förändring i Socialtjänstlagen (SoL) fr.o.m. 1 november 2012 som gick ut på att makar och
sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta
bo tillsammans även i de fall endast den enes behov kräver boende i särskild boendeform.
Kommunfullmäktige fastställde principerna (riktlinjerna) för parboende i Ekerö kommun
2013-03-26 § 6.
För att ett parboende ska kunna beviljas krävs det att den biståndsberättigade som beviljats
bistånd ansöker om parboende, samt att det är ett samtycke från båda parter. Ansökan kan
gälla parboende tillsvidare eller under en begränsad period om tre månader, så kallat
provboende.
När en ansökan om parboende inkommer görs en utredning för att klarlägga om båda
parter önskar bo tillsammans. Man kan därefter välja att vara sammanboende i en
bostad/lägenhet alternativt i två bostäder/lägenheter i samma boendeenhet. Ett hyresavtal
upprättas mellan den medboende och Ekerö kommun.
För den medboende avser beslutet endast boende, inga tjänster ingår. Om det finns behov
av tjänster såsom service/omvårdnad/hälso- och sjukvård krävs det en prövning.
Bilder från informationen biläggs till protokollet.
__________
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§ 9
Särskilda boendet i Stenhamra, lägesrapport
Lena Burman Johansson chef nämndkontor social ger en lägesrapport angående
planeringen av det särskilda boendet i Stenhamra.
Detaljplanen för det särskilda boendet i Stenhamra antogs i Kommunfullmäktige 2013-1024 § 72. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Länsstyrelsen, som avslog
överklagandena i ett beslut 2014-01-10. Nu är Länsstyrelsens beslut överklagad till Markoch miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen har ännu inte inkommit med något beslut i ärendet.
Socialnämnden behandlar förfrågningsunderlaget för den förestående upphandlingen vid
sammanträde 2014-05-21. Förutsatt att Socialnämnden vid detta tillfälle fastställer
förfrågningsunderlaget annonseras upphandlingen 2014-05-23. Beslut om tilldelning
bedöms kunna fattas i december 2014.
På sitt kommande sammanträde i början av juni kommer Kommunstyrelsen att ta upp ett
ärende angående försäljning av fastigheterna, del av Stockby 4:50 m fl för det särskilda
boendet i Stenhamra.
Bilder från informationen biläggs till protokollet.
__________

Justerandes signum
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§ 10
Införande av e-tjänster
Daniel Liljekvist vik. utvecklingsledare vid nämndkontor social informerar om införandet av
e-tjänster inom socialtjänsten.
Socialnämnden beslutade 2011-06-15 § 58 att anskaffa ett nytt verksamhetssystem för
socialtjänsten, som heter Pulsen Combine. Verksamhetssystemet är anpassat för e-tjänster
och det pågår nu ett projekt för införande av e-tjänst för äldreomsorg och hemtjänst.
Tjänsten innebär att medborgarna ska kunna logga in i verksamhetssystemet hemifrån med
en e-legitimation, där man skapar en egen sida och kan ta del av sina ärenden, uppgifter,
kontakta handläggare, men även ansöka om exempelvis särskilt boende, korttidsboende,
hemtjänst. E-tjänsten är till för medborgaren och är ett komplement till det som finns idag
för att underlätta kontakten med kommunen och handläggaren, den ersätter inte den
mänskliga kontakten.
Fördelar med e-tjänsten är att medborgaren
 Kan följa sitt ärende och se status
 Kan lättare komma i kontakt med sin biståndshandläggare då man inte enbart är
hänvisad till telefontid
 Enkelt kan byta utförare
Arbetet med utformning av e-tjänsten är nu påbörjat. Pensionärsföreningarna inbjuds att
medverka i processen. Det är av stor betydelse att fokus i tjänsten är enkelhet och
användbarhet. Brev kommer att tillställas till respektive förenings ordförande med
inbjudan till medverkan.
Pensionärsrådet ställer frågan om sidan kommer vara anpassad på olika språk, anpassat för
personer med nedsatt hörsel och syn. Om systemet ska kunna nyttjas och förstås av alla
krävs det att den är användarvänlig för alla grupper. Utvecklingsledare Daniel Liljekvist tar
med sig dessa synpunkter.
Bilder från informationen biläggs till protokollet.
__________
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§ 11
Platser i särskilt boende
I kommunen finns 174 platser varav:
82 st på Kullen
60 st på Ekgården
32 st på Färingsöhemmet
Beläggning:
174 belagda platser
0 lediga platser
Antal med beslut som väntar på plats:
8 personer (7 demens, 1 soma)
Externa platser:
10 platser
__________
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§ 12
Tekniska nämnden informerar
Frank Renebo fastighetschef på tekniska kontoret och Adam Reuterskiöld ordförande
Tekniska nämnden informerar tekniska nämndens ansvarsområde, svarar på frågor om
gång- och cykelväg samt den nya sophanteringen.
Tekniska nämnden ansvarar bland annat för förvaltning, drift och underhåll av kommunens
fastigheter och lokaler, allmänna platsmark, renhållningsverksamhet, gator, vägar och
andra trafikanläggningar.
Från och med första maj 2014 sköter Roslagsvatten vatten- och avloppsverksamheten (VA) i
Ekerö kommun. Roslagsvatten sköter allt från planering till drift, underhåll av reningsverk
och ledningsnät samt kundtjänst. Roslagsvatten sköter idag VA-verksamheten i Österåker,
Vallentuna, Vaxholm och Knivsta och har sitt säte i Åkersberga. Samverkan över
kommungränserna är en förutsättning för att på lång sikt säkerställa en fungerande och
effektiv VA-verksamhet och genom övergången till Roslagsvatten AB kan VA-kunderna på
Ekerö få en ännu bättre service. För VA-kunderna inom Ekerö kommun kommer
övergången inte att innebära några större förändringar. Det kommer att bli nya
telefonnummer från och med den första maj, då det är Roslagsvatten AB som kommer att ta
hand om faktureringen samt jouren som rör allt som har med vatten och avlopp att göra.
Under de närmaste 3-4 åren har tekniska kontoret stora projekt på gång, bland annat
uppförande av nya verksamhetslokaler och underhålls-/renoveringsarbeten. Kommunen
har tagit fram en cykelplan som nu skickats på remiss, då det är väldigt populärt att cykla
här ute måste man fokusera på att exempelvis säkra vägarna till och från skolorna och ute i
tätorten.
I sommar kommer två stycken handikappanpassade utomhusbad att invigas, vid
Lundhagen och Stenhamra.
Tekniska nämnden har fått ett extra anslag om 9 mkr utöver budget för ökat
fastighetsunderhåll. 3,3 mkr av dessa kommer att användas för åtgärder vid Ekgården och
Kullen. Tekniska kontoret planerar bland annat att bygga om de kök som finns på
Ekgården, byta ut mattorna då det är i dagsläget lagt mörkare fond i mattkanterna som är
ett problem för de sjuka. Tekniska kontoret måste se över materialvalet tillsammans med
folk som har kunskap inom bland annat demenssjukdom. På Kullen planeras en ny
reservkraftsplats, det kommer ske en kontroll av TV-engagemang och Wifi-koppling. Vid
Färingsöhemmet planeras byggnation av tillfälliga platser i paviljonger, i väntan på det
särskilda boendet i Stenhamra. Gamla Kullen behöver en uppfräschning vid entrén.
Det kommer att införas en ny sophantering främst inom matavfall. Man har gjort en
utredning för att se hur det ser ut idag, och det visar sig att det finns en miljöeffekt att
sortera ut matavfallet. Det blir en optisk sortering, där man har två påsar, en grön och en
brun. Matavfallet läggs i den gröna och skickas till Skå för att därefter lastas till Södertälje
där den hanteras.
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Följande frågor lyftes från pensionärsrådet och besvarades av Frank Renebo och Adam
Reuterskiöld:
1. Vem sköter motionsslingan i Stenhamra?
Svar: Det gör tekniska kontoret. Under 2013 bytte man belysningen, och under 2014
planerar man att förbättra belysningen upp till spåret.
2. Finns det någon planering av nya gång- och cykelvägar?
Svar: Med hjälp av cykelplanen kommer man att bygga ut cykelnätet. Ekerö kommun
är ett populärt cykelområde så det ställer krav på säkerheten.
3. Finns det någon underhållsplan på befintliga gång- och cykelvägar?
Svar: Det pågår ett arbete där kommunen tar fram en gång- och cykelvägsplan.
4. Behov av markering för att tydliggöra vilken sida som är gång respektive cykelväg
Svar: Synpunkten emottagen.
5. Belysningen av gång- och cykelvägen till Stenhamra
Svar: Cykelplanen reflekterar ännu inte i den investeringsplan som kommunen har i
år, men man kommer att förbättra belysningsstolparna i Stenhamra och göra om
körbanan. Det kommer även bli en del röjningsarbeten av träd och buskar. Då det är
flera väghållare i kommunen blir det komplicerat då det är olika som har ansvar för
de olika vägarna.
6. Viktigt att informationen om den nya sophanteringen når ut till alla, och på olika
språk.
Svar: Adam tar till sig synpunkten och tar med sig det till informationskampanjen.
7. Tillhandahålls de gröna påsarna av kommunen eller måste man köpa de?
Svar: Då det är en väldigt specifik påse kommer dessa att tillhandahållas från
kommunen.
8. Kommer soptaxan att höjas?
Svar: Det blir eventuellt en höjning, men svårt att säga exakt hur mycket.
9. Vem är det som sköter städningen kring gröna containrar?
Svar: Normalt är det förpackningsindustrin, men ibland hjälper kommunen till.
10. Det vore bra om soptunnorna vid busshållsplatserna kunde tömmas innan fredagar
då ungdomarna ofta ”leker” med dessa när helgen påbörjas.
Svar: Busshållsplatserna och kringområdet är inte en kommunal fråga, under ligger
på SL.
__________
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§ 13
Övriga frågor
Följande frågor/synpunkter lyftes på sammanträdet:
1. Finns det regler för om man får åka buss med permobilar?
Svar: Frågan kan inte besvaras. Ansvaret för detta ligger hos landstinget.
2. Viktigt att rådet lyfter de olika begrepp som används på mötena, att terminologin
utreds så att man vet att det pratas om samma saker. Exempelvis begrepp som
särskilt boende, trygghetsboende, 55+, seniorboende, trygghetsboende, servicehus
och sjukhem.
Svar: Nämndkontoret kommer att se över förslag till benämningar. Frågan tas upp
igen på ästa pensionärsrådsmöte. Viktigt att man inom rådet tolkar och pratar om
samma sak.
__________

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

