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Socialnämnden
§ 71

Information från Capio Legevisitten
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden beslutar att ge socialnämndens presidium i uppdrag att framställa
en skrivelse till Region Stockholm.

Sammanfattning
Dag Salaj, medicinskt ledningsansvarig läkare vid Capio Legevisitten, informerar om
verksamhet och arbete, bland annat vid särskilda boenden för äldre under covid-19pandemin.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 74

Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden
(SN20/8)
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2020 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser
till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden
ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande
asylsökande barn.
Fr o m maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för
hela socialtjänstuppdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg).
Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i
förhållande till budget om totalt ca 5,2 mnkr (varav ca 6,4 mnkr avser myndighet och
ca -1,3 mnkr avser egenregiverksamheten). Det positiva resultatet är framförallt lägre
volymer än budgeterat inom området funktionsnedsättning, äldreomsorg samt
insatser till vuxna.
För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 1 mnkr (varav 2 mnkr avser
myndighet och -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Det prognostiserade resultatet
motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 0,2 %. Budget för 2020 innehöll åtgärder
för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans. Åtgärder genomförs i
enlighet med planeringen.
Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader
med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen
varför progno-sen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet
kommer det ekono-miska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande
belopp vilket medför att det prognostiserade resultatet kan komma att uppgå till 8,1
mnkr.
Av investeringsbudgetens 2,4 mnkr förväntas ca 0,7 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden
PM – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden
Bilaga 4 till PM Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden – Uppföljning av
politiska mål

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 75

Socialnämndens verksamhetsplan 2021–23 (SN20/85)
Beslut
Socialnämnden fastställer förslag till revideringar av socialnämndens
verksamhetsplan inför 2021.
Avvaktar med ställningstagande
Inger Andersen (S), P A Hammarström (S), Barbro Zimmerling Svan (L),
Ingela Sedin Nilsson (L), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg (MP) avvaktar med
ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning
Socialnämndens verksamhetsplan sträcker sig över flera år och revideras årligen i
samband med budgetarbetet. Verksamhetsplanen innehåller bl a mål, prioriterade
områden, samt planerade och pågående utvecklingsarbeten. Verksamhetsplanen är
en del av social-nämndens styrsystem och är ett instrument för planering och
styrning.
Vid socialnämndens sammanträde i juni fastställde nämnden de förutsättningar och
den inriktning som ska beaktas i årets revidering. Socialförvaltningen har utifrån
nämndens inriktningsbeslut samt förändringar i verksamheten tagit fram ett förslag
till revidering av planen.
Verksamhetsplanen i sin helhet (inklusive handlingsplan) fastställs av socialnämnden
i december, efter att kommunfullmäktige antagit nämndens budget.
I förslaget till reviderad verksamhetsplan har ny text markerats med rött och
inaktuell text strukits över.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Socialnämndens verksamhetsplan 2021–23
Socialnämndens verksamhetsplan 2021–2023 – revideringsexemplar

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 76

Socialnämndens lokalförsörjningsplan - prognos för 2021-2030
(SN20/130)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer lokalförsörjningsplanen inklusive prognos för 20212030.
2. Socialnämnden beslutar att prognosen ska biläggas förslag till driftbudget för
2021-2023 och investeringsbudget för 2021-2025.
3. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att återkomma med en aktualisering
av planen senast i samband med förslag till driftbudget för 2022-2024 och
investeringsbudget för 2022-2026.

Sammanfattning
Socialnämnden fastställde i oktober 2019 en reviderad prognos över behovet av olika
sorters lokaler och bostäder i Socialnämndens verksamheter fram till 2030. Vid
fastställandet gav nämnden socialkontoret i uppdrag att återkomma med en
aktualisering i samband med förslag till drift- och investeringsbudget för 2021-2023.
Aktualiserad lokalförsörjningsplan föreligger.
Lokalförsörjningsplanen har uppdaterats utifrån den senaste befolkningsprognosen
för 2020-2030 och utifrån förändringar i verksamheten. Uppdateringarna gäller
bland annat utfall för 2019 vad gäller särskilt boende och boenden inom ramen för
LSS.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Socialnämndens lokalförsörjningsplan – prognos för 2021–2030
PM – Socialnämndens lokalförsörjningsplan – prognos för 2021–2030

Expedieras till
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen
Ekerö bostäder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Översyn av riktlinjer för handläggning inom äldreomsorg
(SN19/80)
Beslut
Socialnämnden fastställer förslag till riktlinjer för handläggning inom äldreomsorg
att gälla från och med den 1 november 2020.
Deltar ej i beslut
Inger Andersen (S), P A Hammarström (S), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg (MP)
deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Socialnämnden fastställde i oktober 2019 nya riktlinjer för handläggning inom
äldreomsorgen i Ekerö kommun. Socialnämnden gav därtill socialkontoret i uppdrag
att återkomma med en redovisning av möjligheter till förändring av riktlinjerna
inklusive en effekt-/och konsekvensbeskrivning. En översyn av riktlinjerna inklusive
insatsutbudet har nu genomförts. Förslag till revidering av riktlinjerna för
handläggning inom äldreomsorg föreligger.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - Översyn av riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen
PM - Översyn av riktlinjer för handläggning inom äldreomsorg
Förslag till reviderade riktlinjer inom äldreomsorgen

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 78

Ändrade former för förenklad biståndshandläggning (SN20/72)
Beslut
Socialnämnden beslutar att förenklad biståndshandläggning av vissa serviceinsatser
fr.o.m. 2020-11-01 endast ska omfatta insatsen trygghetslarm.

Sammanfattning
En översyn av Ekerö kommuns inriktning för förenklad biståndshandläggning av
vissa serviceinsatser har genomförts. Mot bakgrund av översynen föreligger förslag
till revidering av inriktningen för förenklad biståndshandläggning.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande – Ändrade former för förenklad biståndshandläggning

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 79

Avgift för matlådor från och med 1 januari 2021 (SN19/95)
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa avgift för kost i ordinärt boende till 58 kronor
per matlåda fr.o.m. 2021-01-01.
Avvaktar med ställningstagande
Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling
av ärendet med förslag till driftbudget för 2021 med inriktning 2022–23.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2019-10-02 § 89 att höja avgiften för kost i ordinärt boende
från 49 kr till 55 kr per matlåda. Avgiften hade då varit oförändrad i flera år. Den nya
avgiften utgår fr o m 2020-04-01 i samband med den totala översynen av avgifter
inom socialförvaltningens ansvarsområde. Avgiften uppräknas årligen per 1 april
utifrån Omsorgsprisindex (OPI). Beloppet avrundas uppåt till närmaste hela krona.
Vidare översyn har genomförts vilket visar på att det finns utrymme att ytterligare
höja avgiften med 3 kr per matlåda till 58 kr. Höjningen föreslås att gälla fr o m 202101-01. Denna avgiftsnivå är i väl jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län
där exempelvis Österåker och Sigtuna debiterar 61 kr på matlåda, Järfälla 60 kr och
Vallentuna 59 kr. Det är dock svårt att göra en helt rättvis jämförelse då det skiljer
mellan hur kommunerna levererar matlådan samt debiterar brukaren för leveransen.
I Ekerö levereras dagligen en varm matlåda till brukarens hem medan i andra
kommuner levereras kylda matlådor för hela veckan vid ett tillfälle vilket exempelvis
är fallet i Värmdö som tar ut en avgift på 54 kr per matlåda.
En höjning med 3 kr per 2021-01-01, samt fastslagen uppräkning enligt OPI per
2021-04-01, genererar en ökad intäkt till kommunen med 141 tkr på helåret.
Prognosen baseras på förväntad OPI om 2,6 % då denna ännu ej är fastslagen för
2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande – Avgift för matlådor fr.o.m. 2021

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Avgift för förbrukningsartiklar i särskilt boende (SN20/109)
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att en fast avgift om 160 kr/månad ska tas ut från och med
2021-01-01 för användning av förbrukningsartiklar inom särskilt boende i egen regi.
2. Socialnämnden beslutar att uppräkning av avgiften ska ske utifrån Konsumentprisindex årligen från och med den 1 april.
Avvaktar med ställningstagande
Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling
av ärendet med förslag till driftbudget för 2021 med inriktning 2022–23.

Sammanfattning
I Ekerö kommun har sedan 2006 boende på kommunens särskilda boenden kunnat
inhandla förbrukningsartiklar av boendet mot faktura. Systemet kräver en noggrann
dokumentation av utlämnade produkter samt en regelbundenhet i faktureringen av
den enskilde. Detta har emellertid inte upprätthållits, vilket lett till svårigheter i
hanteringen av tjänsten.
För att kunna upprätthålla en mer rättssäker hantering av förbrukningsvaror för den
enskilde, samt för att minimera administrationen kring tjänsten, föreslår
förvaltningen att en fast avgift tas ut av den som väljer att köpa sina
förbrukningsartiklar från kommunens boenden som drivs i egen regi. Avgiften
föreslås vara 160 kr/månad och ska täcka kostnader för toalettpapper, soppåsar,
tvättlappar, tvättmedel och glödlampor.
Många andra kommuner tar på ett liknande sätt ut en avgift av den enskilde för
förbrukningsartiklar inom särskilt boende. För den enskilde innebär avgiften mer
förutsägbarhet och i vissa fall en besparing. För personer med låg förbrukning av
dessa artiklar kan avgiften komma att innebära ökade utgifter. Förbrukningsartiklar
är emellertid en utgiftspost som varje hushåll normalt har och som varje enskild
brukare ska ha möjlighet att bekosta genom det förbehållsbelopp som återstår när
avgiften för boendeplatsen är betald. Beloppet på 160 kr per månad är dessutom
skäligt i förhållande till ändamålet och den enskilde kan fortsatt välja att införskaffa
förbrukningsartiklar på egen hand.
Förvaltningen har undersökt hur stor avgift andra kommuner tar ut. Av tio
undersökta kommuner tar nio ut avgift och genomsnittsavgiften för dessa är 170
kronor per månad. Den undersökta kommun som inte tar ut avgift har endast privata
utförare inom särskild boende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande – Avgift för förbrukningsartiklar i särskilt boende

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 81

Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning, KBF (SN20/74)
Beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att KFS 50:3 utgår ur Ekerö
kommuns författningssamling 2021-03-31.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa riktlinjer för
kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning att gälla
fr.o.m. 2021-04-01.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera fortsatt
handhavande av riktlinjerna till socialnämnden fr.o.m. 2021-04-01.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig.
___________________________
Yrkanden
Desirée Björk (Ö) yrkar att det kommunala bostadsbidraget fortsättningsvis även
ska omfatta de personer som bor i ordinärt boende med stöd av LSS eller SoL.
Propositionsordning
Ordföranden Kjell Öhrström (M) ställer yrkandena under proposition och finner
att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning
I Ekerö kommun finns möjlighet att ansöka om kommunalt bostadstillägg
(bostadsbidrag) för handikappade (KBH). Bostadsbidraget är ett frivilligt åtagande
från kommunens sida som syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna få och behålla en bostad som är lämplig med hänsyn till
funktionsnedsättningen. Villkoren för kommunalt bostadsbidrag regleras i KFS 50:3,
vilken fastställdes av Ekerö kommunfullmäktige i november 1990. Mot bakgrund av
att den nuvarande KFS:en är svårtillämpad och oförutsägbar föreslås KFS:en utgå
och ersättas av nya riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning. Därtill föreslås kommunfullmäktige delegera fortsatt
handhavande av riktlinjerna till socialnämnden.

Beslutsunderlag



§45 SNau Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning,
KBF
Tjänsteutlåtande - Förslag till riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning, KBF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till riktlinjer KBF

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Samlokalisering av den öppna träffverksamheten i Stenhamra,
Stockbygården, till Söderströmsgården (SN20/125)
Beslut
Socialnämnden beslutar att den öppna träffverksamheten på Stockbygården i
Stenhamra flyttas till Söderströmsgården.
Avvaktar med ställningstagande
Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling
av ärendet med förslag till driftbudget för 2021 med inriktning 2022–23.

Sammanfattning
Fastighetsenheten i Ekerö kommun har genomfört en analys av kommande
underhålls- och investeringsbehov avseende Stockbygården. Enligt fastighetsenheten
har Stockbygården ett angeläget behov av underhåll som bedöms uppgå till minst 10
mnkr. Underhållsarbetet som fordras bedöms medföra ökade hyresnivåer och
olägenheter, både för socialnämnden och för föreningar som hyr lokalerna.
Fastighetsenheten har därför i en skrivelse till socialförvaltningen förordat att
verksamheten som idag bedrivs på Stockbygården, utifrån ett förvaltningsperspektiv
och ett kommunalt strategiskt lokalförsörjningsperspektiv, bör flyttas till en annan
lokal.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Samlokalisering av den öppna träffverksamheten i Stenhamra,
Stockbygården, till Söderströmsgården
PM – Hyresobjekt inom fastigheten Stockby 4:11, ”Stockbygården”

Expedieras till
Fastighetsenheten
Pensionärsorganisationer i kommunen
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 16 av 34

Sammanträdesprotokoll
2020-09-30

Socialnämnden
§ 83

Socialnämnden – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning
2022-23 (SN20/9)
Beslut
1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 564,5
mnkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med
budget år 2022 till nettokostnad 579 mnkr och budget år 2023 till nettokostnad
600,4 mnkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för
2022-2025 med totalt 1,8 mnkr år 2021, 2,5 mnkr år 2022, 4,0 mnkr år 2023, 64,5
mnkr år 2024 och 35,8 mnkr år 2025.
4. Socialnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till
investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
Deltar ej i beslut
Barbro Zimmerling Svan (L), Ingela Sedin Nilsson (L) och Björn Osberg deltar inte i
beslutet.
Avvaktar med ställningstagande
Inger Andersen (S), P A Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med
ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Reservationer
Per Lönnestål (SD) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser
till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.
Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för
2021 med inriktning 2022-23. Budgetram för 2021 är ca 564,5 mnkr (netto). I
förhållande till 2020 är ramen till utökad med ca 3,8 mnkr (exklusive tilläggsbudget
om 4,1 mnkr beslutad av kommunfullmäktige i juni 2020). Anvisad budgetram för
2022 är 579 mnkr (1,9 %) och 600,4 mnkr 2023 (8,0 %).
Förslag till budget utgår från styrande mål för verksamheten samt verksamhetsplan
och tar sikte på fortsatt utveckling av verksamheten. För att finansiera förväntad
volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt prioriterade satsningar förutsätter
budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt effektiviseringar om
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 mnkr 2021, 12 mnkr 2022 samt 6,8 mnkr 2023.
Förslag till investeringsbudget för 2021 är 1,8 mnkr. För perioden 2021-25 som
helhet är budgeten sammantaget 108,6 mnkr.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande – Socialnämnden – förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022–23
Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23
Socialnämnden - Investeringsbudget 2021-25

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Föreningen Välkommen till Mälaröarna — verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse för 2019 (SN18/118)
Beslut
1. Socialnämnden noterar föreningen Välkommen till Mälaröarnas slutrapport och
revisors rapport för räkenskapsåret 2019.
2. Socialnämnden noterar att föreningen Välkommen till Mälaröarna har återbetalat
outnyttjat föreningsbidrag om 12 655 kr till Socialnämnden.

Sammanfattning
I februari 2018 tecknade Socialnämnden en överenskommelse med föreningen
Välkommen till Mälaröarna (i det fortsatta förkortat föreningen) för att genom
föreningsbidrag möjliggöra kvarboende i kommunen för ensamkommande ungdomar
som fyllt 18 år under asylprocessen samt socialt stöd till målgruppen.
Samarbetet föll väl ut och en ny överenskommelse tecknades med föreningen för
2019 för samma ändamål. Totalt omfattade överenskommelsen för 2019 112 500 kr,
finansierat av ett särskilt riktat kommunbidrag för ensamkommande ungdomars
kvarboende i kommunen. Av överenskommelsen framgår att föreningen senast den
2020-02-28 ska inkomma med verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse,
inklusive revisionsrapport, för 2019.
Föreningen inkom 2020-03-13 med en slutrapport för verksamheten 2019 där det
framgår att sammanlagt fem ungdomar omfattats av överenskommelsen under året
och att två av dem fortfarande gjorde det vid årets slut. Den 2020-09-07 inkom
kompletterande ekonomisk redovisning. Av den ekonomiska redovisningen framgår
att föreningen förbrukat 99 845 kr under 2019. Därmed ska 12 655 kr återbetalas till
Socialnämnden i enlighet med överenskommelsen. Denna återbetalning har
inkommit till Socialnämnden.
Den 2020-07-01 inkom revisors rapport avseende översiktlig granskning av
föreningens ekonomiska redovisning. Det föreligger enligt rapporten inte några
oegentligheter.

Beslutsunderlag






§46 SNau Föreningen Välkommen till Mälaröarna — verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för 2019
Tjänsteutlåtande - Föreningen Välkommen till Mälaröarna - verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse för 2019 (reviderat)
Slutrapport samarbete kvarboende
Revisorns rapport avseende översiktlig granskning
Tillägg slutrapport samarbete kvarboende
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Expedieras till
Socialförvaltningen
Föreningen Välkommen till Mälaröarna
Paragrafen är justerad
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§ 85

Valfrihetssystem enligt LOV per augusti 2020 (SN20/11)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Information om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2020-08-31.

Beslutsunderlag



§47 SNau Valfrihetssystem enligt LOV per juli 2020
Tjänsteutlåtande – Valfrihetssystem enligt LOV per augusti 2020

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Revidering av socialnämndens delegationsordning (SN20/122)
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning.

Sammanfattning
Den 1 juli 2020 infördes nya bestämmelser i lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (1990:52) (LVU) som syftar till att skydda barn som riskerar att föras
utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Utreseförbud
meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Genom
socialnämndens delegationsordning har socialnämndens individutskott delegerats
beslutanderätt i majoriteten av alla ärenden som hanteras enligt LVU. Då de nya
bestämmelserna om utreseförbud stadgas i LVU föreslås att individutskottet
delegeras beslutanderätt även i dessa ärenden.
Utöver tillägget i delegationsordningen gällande utreseförbud föreslås även vissa
ändringar med anledning av att integrationsenheten inte längre är en egen enhet på
socialförvaltningen. I några beslut har exempelvis både ”enhetschef” och ”biträdande
enhetschef” varit delegat, eftersom integrationsenheten inte haft någon biträdande
enhetschef. Både vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten, vilka tagit över
integrationsenhetens ärenden, har emellertid en biträdande enhetschef varför det
räcker att denne är delegat i förevarande ärenden.
Förslag till förändringar är markerade i rött.

Beslutsunderlag




§48 SNau Revidering av socialnämndens delegationsordning
Tjänsteutlåtande - revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens delegationsordning - revideringsexemplar

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 87

Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU samt LVM
(SN19/132)
Beslut
Socialnämnden beslutar att förordna Christina Blom Andersson (KD), Agneta Lilja
(C) samt Björn Osberg (MP) att besluta i fråga om;
- omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,
- omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 18 år i de fall svensk
domstol inte är behörig att besluta om vård enligt 6 a § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,
- hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under
vårdtiden enligt 11 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
- hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska
utövas enligt 14 § 2 st. 1 p. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
- att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 §
2 st. 2 p. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
- tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga,
- tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga,
- begäran om polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av 43 § 2 p. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga.

Sammanfattning
Socialnämnden har att fatta beslut om personligt förordnande avseende beslut enligt
LVU samt LVM.

Beslutsunderlag



§49 SNau Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU samt LVM
Tjänsteutlåtande - Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU samt LVM

Justerandes sign
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Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 88

Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 2020 (SN19/140)
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden beslutar att ge Mälarö omsorg AB i uppdrag att senast 2020-12-01
inkomma med beskrivning av lokalt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
3. Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att föreslå former för att begränsa
eller helt avsluta möjligheten till anhöriganställning.
Deltar ej i beslut
Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet vad avser punkt 3.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har genomfört kvalitetsuppföljning utifrån krav i avtal riktat mot
verksamma hemtjänstutförare i Ekerö kommun. Uppföljning görs också ur ett
individperspektiv vilket sker systematiskt av handläggarna på socialförvaltningen.
Under våren skickade socialförvaltningen ut enkätfrågor till respektive
hemtjänstutförare i Ekerö kommun. Uppföljande möte mellan medicinsk ansvarig
sjuksköterska MAS, kvalitetsutvecklare och respektive hemtjänstutförare ägde rum
för dialog av inkomna enkätsvar i maj/juni. Därtill har socialförvaltningen genomfört
stickprovskontroll av upprättade/presenterade genomförandeplaner i
verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Den sammantagna bedömningen efter genomförd kvalitetsuppföljning är att
verksamma hemtjänstutförare i Ekerö kommun följer krav i avtal. Vissa identifierade
utvecklingsområden har uppmärksammats för ökad kvalitetssäkring.

Beslutsunderlag








§50 SNau Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 2020
Tjänsteutlåtande - Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 2020
Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 2020 - Proffssystern i Stockholm AB
Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 2020 - Adeocare AB
Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV hemtjänst 2020 - Ekerö hemtjänst
Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 2020 - Mälaröarnas hemtjänst AB
Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 2020 - Mälarö omsorg AB

Expedieras till
Socialförvaltningen
Mälarö omsorg
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Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 34

Sammanträdesprotokoll
2020-09-30

Socialnämnden
Proffssystern i Stockholm AB
AdeoCare AB
Mälaröarnas hemtjänst AB
Paragrafen är justerad
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§ 89

Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per
sista juni 2020 (SN20/12)
Beslut
1. Socialnämnden godkänner rapportering enligt 16 kap f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS
av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS per 2020-06-30.
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige samt kommunens
revisorer.

Sammanfattning
Nedan följer en sammanfattad rapport över gynnande beslut, enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som ej
verkställts inom tre månader från beslut. Rapporten avser uppgifter per 2020-06-30
och gäller beslut som socialnämnden ansvarar för.
Med anledning av rådande läget med covid-19 ska kommunens rapportering av ej
verkställda beslut ske som vanligt, i enlighet med den rapporteringsskyldighet som
följer av lag. IVO har inte möjlighet att göra några avsteg från kommunens
rapporteringsskyldighet. Om kommunen gör förändringar i verkställigheten av beslut
på grund av covid-19 ska kommunen tydligt ange orsak, samt om den enskilde fått
andra insatser i avvaktan på verkställighet ska det framgå (IVO kommer att beakta
det gällande läget vid bedömning av hur kommunens arbetat med att verkställa
beslutet).

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista juni
2020
PM Bilaga – Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista juni 2020

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Paragrafen är justerad
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§ 90

Fortsatt stängning av Ekgårdens simbassäng (SN20/134)
Beslut
Socialnämnden beslutar att fr.o.m. 2020-10-01 och tills vidare stänga Ekgårdens
simbassäng för externa besökare.

Sammanfattning
För att minimera risken för smittspridning av covid-19 i samband med att
besöksförbudet för särskilda boenden för äldre hävs föreslås fortsatt stängning av
simbassängen på Ekgården.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Fortsatt stängning av Ekgårdens simbassäng
Barnkonsekvensanalys av beslut om fortsatt stängning av Ekgårdens simbassäng

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 91

Individutskottets ordförande informerar
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över på vilket sätt
kostnaderna för placerade barn och ungdomar kan sänkas.

Utskickade handlingar


§ 165 SNiu 2020-09-21 Information till socialnämnden om stigande kostnader för enskilda
placeringar

Paragrafen är justerad
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§ 92

Socialchefen informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Socialchefen informerar nämnden om en Lex Sarah-anmälan.
Paragrafen är justerad
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§ 93

Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer 2020
(SN20/4)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

































Protokoll SNiu 2020-06-29 §§ 110-124
LSS - Delegation juli
Barn och unga - Delegation juli
Avgifter - Delegation juli
Vuxen - Delegation juli
ÄO sol personer med funktionsnedsättning - delegation
Felaktig utbetalning - Delegation juli
FN SoL personer med funktionsnedsättning - Delegation juli
Funktionsnedsättning - Delegation juli
Egna medel - Delegation juli
Ekonomiskt bistånd - Delegation juli
Boende Ekonomiskt bistånd - Delegation juli
Protokoll SNiu 2020-07-09 § 125
LSS – delegation juni
Barn och unga – delegation juni
Avgifter – delegation juni
Boende - Ekonomiskt bistånd + Egna medel + Ekonomiskt Bistånd + Felaktig utbetalning –
delegation juni
ÄO SoL personer med funktionsnedsättning – delegation juni
Funktionsnedsättning + Vuxen – delegation juni
FN SoL personer med funktionsnedsättning – delegation juni
Protokoll SNiu 2020-07-20 §§ 126–130
Protokoll SNiu 2020-08-10 §§ 131–137
Riksfärdtjänst – delegation juli
Protokoll SNiu 2020-08-31 §§ 138–148
Protokoll SNiu 2020-09-07 § 149
ÄO SoL personer med funktionsnedsättning - delegation augusti
Barn och unga - delegation augusti
Funktionsnedsättning + Vuxen - delegation augusti
Riksfärdstjänst - delegation augusti
FN SoL personer med funktionsnedsättning - delegation augusti
LSS - delegation augusti
Boende Ekonomiskt bistånd + Egna medel + Ekonomiskt Bistånd + Felaktig utbetalning delegation augusti
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Avgifter - delegation augusti
Protokoll SNiu 2020-09-21 §§ 150–165

Paragrafen är justerad
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§ 94

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Delegationsbeslut









SNLOV19/6-23 Delegationsbeslut - Godkännande av ansökan att utföra familjerådgivning,
Evidentia Psykologi AB
SNLOV19/7-8 Delegationsbeslut - Godkännande av ansökan om att utföra ledsagarservice
och avlösarservice, God Omsorg AB
SNLOV20/1-1 Avslag på ansökan om att bli certifierad utförare för familjerådgivning
SN20/94-7 Delegationsbeslut - Inge ansökan om statsbidrag för projektmedel som ej är av
principiell beskaffenhet
SN20/88-1 Ordförandebeslut – Utbetalning av kvarvarande medel ur Georg Fredrikssons
minnesfond
SN20/89-3 Delegationsbeslut - Upphävande av beslut avseende hemtjänst
SN20/89-2 Delegationsbeslut om begränsat öppethållande av verksamhet vid Solrosen
SN20/106-10 Delegationsbeslut – Yttrande Remiss Samråd Detaljplan för Skäluddsvägen 4,
del av Närlunda 58:4

Paragrafen är justerad
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§ 95

Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Anmälningar
 SN20/6-7 Resultatindikation per juli 2020 – Socialnämnden
 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet för hälso- och sjukvården 20202024
Paragrafen är justerad
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