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Revidering av riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer
Ut- och ombyggnad av platser i vård- och omsorgsboende, lägesinformation
Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019
Den interna kontrollen 2020, Socialnämnden
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Socialnämnden
§ 134

Socialnämndens verksamhetsplan 2020-2022 (SN19/77)
Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022, med tillägget "ökade
möjligheter till insatser på hemmaplan för att motverka behovet av externa
placeringar" på sida 4.
Reservationer
P A Hammarström (S), Per Sjödin (S), Björn Osberg (MP), Barbro Zimmerling Svan
(L), Johan Hagland (L) samt Desirée Björk (Ö) inkommer med en skriftlig
reservation.

Sammanfattning
Socialnämndens verksamhetsplan utgör en del av kommunens styrsystem och är ett
av nämndens viktigaste instrument för planering och styrning av verksamhet. Planen
omfattar mål, prioriterade områden, planerade åtgärder mm och sträcker sig tre år
framåt i tiden.
Socialnämnden har fastställt nya mål för mandatperioden. Det innebär att tidigare
verksamhetsplan utgår och ersätts av en ny som utgår från de nya målen.
Socialnämnden fattade i oktober 2019 beslut om att fastställa förslag till
verksamhetsplan för 2020-22. I föreliggande förslag har verksamhetsplanen
kompletterats med en handlingsplan innehållandes aktiviteter i riktning mot
Socialnämndens mål 13-15. Dessa mål kompletterar de 12 mål som utgår från
Ekeröalliansens plattform. Aktiviteter i riktning mot de sistnämnda målen återfinns i
de indikatorer för måluppfyllelse som Socialnämnden fastställde i samband med att
målen för mandatperioden antogs i juni 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Socialnämndens verksamhetsplan 2020-2022
 Socialnämndens verksamhetsplan inklusive handlingsplan 2020-2022
 §70 SNau Socialnämndens verksamhetsplan 2020-2022
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÄLARÖKOALITIONEN

RESERVATION i Socialnämndens ärende med rubriken
Förslag till mål för socialnämnden mandatperioden 2020 – 2022
Punkt 1
Borde rimligen strykas, märkligt med ett mål som prövats och avskrivits tidigare i nämnden.
Punkt 5
Det saknas förklaring till vad som menas med ”reformera försörjningsstödet”. Vi befarar att det
handlar om betydligt hårdare krav på redan socioekonomiskt svaga grupper.
Ekerö 2019-12-04
Socialdemokraterna Liberalerna
P A Hammarström
Per Sjödin

Öpartiet

Miljöpartiet de gröna

Barbro Zimmerling Svahn Desiree Björk Björn Osberg
Johan Hagland
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Socialnämnden
§ 135

Revidering av riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer
(SN19/123)
Beslut
Socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer för arbetet mot våld i relationer.
Dessa ersätter riktlinjer samt handlingsplan daterade 2017-02-27.
Sammanfattning
Socialnämnden fastställde i februari 2017 riktlinjer samt handlingsplan för ärenden
som rör våld i nära relation. Riktlinjerna innehåller bland annat en beskrivning av
socialkontorets organisering kring dessa ärenden och även rutinbeskrivningar
angående handläggningsprocessen med fokus på våldsutsatthet.
Förslag till revidering av riktlinjer samt handlingsplan föreligger. I revideringen
förtydligas bl a att våld i nära relationer ska motverkas utifrån ett helhetsperspektiv
som inbegriper såväl våldsutsatta som våldsutövare och barn. Vidare har avsnitten
om socialkontorets organisering kring problematiken och handläggning tagits bort då
dessa frågor rör verkställighet i den operativa verksamheten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Revidering av riktlinjer för arbetet mot våld i nära
relationer
 Riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer, reviderad 2019-12-04
 §73 SNau Revidering av riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 136

Ut- och ombyggnad av platser i vård- och omsorgsboende,
lägesinformation (SN18/101)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras med minst 63 platser planeras vid
Träkvista torg. Tidplanen för boendet är försenat och planeras vara uppfört 2024.
Socialnämnden har fastställt ett ramprogram vilket tillställts Trygghem AB som
underlag vid utformning av vård- och omsorgsboendet. Socialnämndens presidium
tillsammans med socialkontoret deltar fortlöpande i processen vad planeringen av
boendet.
Arbetsmiljöverket har utfärdat föreläggande för vård- och omsorgsboendet Ekgården
då boendet inte uppfyller arbetsmiljökraven i ett stort antal lägenheter. Utredning av
alternativa åtgärder för att säkerställa arbetsmiljökrav och platskapacitet pågår.
Lägesinformation lämnas avseende ut- och ombyggnad av platser.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Ut- och ombyggnad av platser i vård- och omsorgsboende,
lägesinformation
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 137

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019 (SN18/111)
Beslut
1. Socialnämnden noterar den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen
för 2019.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
I den uppföljning av internkontrollplanen för 2019 som Socialnämnden beslutade om
12 juni 2019 visade kontrollområdet Genomförandeplan boendestöd ett
otillfredsställande resultat då upprättad genomförandeplan endast fanns i 58 % av de
aktuella ärendena. Socialkontoret meddelade därför att en ny uppföljning skulle
göras senare under året.
Kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2019. Resultatet visar att en
aktuell genomförandeplan finns upprättad i 61 av 86 pågående boendestödsinsatser,
vilket motsvarar 71 %. Kontrollområdet kommer fortsättningsvis att följas upp som
en del i kvalitetsuppföljningen av insatsen boendestöd.
Utöver kontrollområdet ”Genomförandeplan boendestöd” saknades i den ordinarie
uppföljningen underlag för kontrollområdena ”Barn och unga – genomförd
utredning inom lagstadgad tid” samt ”Läkemedelsgranskning SÄBO”. För dessa två
kontrollområden saknas fortfarande underlag för uppföljning.
Vad gäller kontrollområde ”Barn och unga – genomförd utredning inom lagstadgad
tid” har det fortsatt inte gått att få fram den aktuella rapporten ur
verksamhetssystemet.
Läkemedelsgranskning SÄBO har ännu inte genomförts för året. Resultatet av den
granskningen rapporteras i samband med kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård
SÄBO våren 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019
 §71 SNau Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2019
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 138

Den interna kontrollen 2020, Socialnämnden (SN19/106)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer internkontrollplan inklusive uppföljningsplan för 2020.
2. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunallagen reglerar att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Syftet
med internkontrollen är att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert och med hög
effektivitet inom ramen för lagstiftning och i enlighet med fastställda mål och
riktlinjer.
Socialnämndens former för uppföljning och kontroll av mål, verksamhetsplanering,
ekonomi och kvalitet regleras i Socialnämndens ledningssystem för kvalitet.
Årligen görs en analys av risk och väsentlighet som grundar sig på löpande
uppföljningar enligt ledningssystemet samt övriga uppföljningar under året.
Kontroller av processer och rutiner fastställs i internkontrollplanen och följs upp
löpande under året.
Förslag till internkontrollplan 2020 har upprättats. Förslaget utgår från Ekerö
kommuns reglemente för intern kontroll (nr 01:7).
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Den interna kontrollen 2020, Socialnämnden
 PM - intern kontroll 2020
 Internkontrollplan för 2020 samt bilagor A-B
 §72 SNau Den interna kontrollen 2020, Socialnämnden
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 139

Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer 2019
(SN19/4)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ärendet föredras muntligt.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut - Avgifter oktober 2019
 Delegationsbeslut - Barn och unga oktober 2019
 Delegationsbeslut - Boende - Ekonomiskt bistånd + Egna medel + Ekonomiskt
bistånd + Felaktig utbetalning oktober 2019
 Delegationsbeslut - FN SoL personer med funktionsnedsättning oktober 2019
 Delegationsbeslut - Funktionsnedsättning + Vuxen oktober 2019
 Delegationsbeslut - LSS oktober 2019
 Delegationsbeslut - ÄO SoL personer med funktionsnedsättning oktober 2019
 Protokoll SNiu 2019-11-04 §§ 172-176
 §124 SN Delegationsbeslut utan annat diarienummer 2019
 Protokoll socialnämndens individutskott, § 177 2019-11-20
 Socialnämndens individutskotts sammanträdesprotokoll, §§ 178-182
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 140

Individutskottets ordförande informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ordförande Christina Blom Andersson (KD) föredrar ärendet muntligt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 141

Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Anmälningar
 SN19/8-4 Protokollsutdrag KF 2019-11-05 §118
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 142

Resultatindikation per oktober 2019 - Socialnämnden (SN19/6)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
En ekonomisk uppföljning per oktober 2019 har genomförts. Till följd av ökade
volymer främst inom äldreomsorg och insatser för barn och unga samt tillfälliga
kostnader inom boende och daglig verksamhet enligt LSS bedöms avvikelsen för
helåret 2019, i likhet med resultatindikationen per september, uppgå till -11 000 tkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - resultatindikation per oktober 2019 - Socialnämnden
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 143

Socialchefen informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Socialchef Lena Burman Johansson berättar om arbetet med Ekerö kommuns nya
hemsida.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 144

Informationsärende - presidiets möte med revisorerna
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ordförande Christina Blom Anderson (KD) föredrar ärendet muntligt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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