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Justerandes sign

Tjänsteutlåtande – Principer för hyressättning av vård- och
omsorgsboenden
Framtagande av kost- och måltidsprogram för måltider inom
äldreomsorgen
Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation inom
äldreomsorg
Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för
personer med funktionsnedsättning
Kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun
Pilotprojekt med samordnad familjeplan
Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020
Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i
Västerort 2021–2024
Förlängning av avtal för driften av det särskilda boendet Kullen
Uppdraget Verksamhetschef över kommunala hälso- och sjukvården
inom socialnämndens område
Resultatindikation per oktober 2020, socialnämnden
Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista
september 2020
Överenskommelse om ”extrapeng/kompletterande ersättning” för
delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag inom hemtjänsten
Information covid-19
Ordföranden informerar – punkten utgår
Individutskottets ordförande informerar – punkten utgår
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer 2020
Anmälningar för kännedom

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Tjänsteutlåtande – Principer för hyressättning av vård- och
omsorgsboenden (SN17/36)
Beslut
1. Socialnämnden beslutar fastställa kompletteringar i hyresmodell med principer för
beräkning av hyror vid kommunens vård- och omsorgsboenden.
2. Socialnämnden beslutar att översyn av hyresmodell med principer för beräkning av
hyror vid bostad med särskild service LSS inväntar regeringens utredning av
bl.a. rättsläget för boende med särskild service enligt LSS (dir. 2020:28).
3. Socialnämnden beslutar att ett införande av den nya hyresmodellen begränsas så
att hyresökningen maximeras till 700 kr per månad och per 12-månadersperiod till
dess att den faktiska hyresnivån enligt modellen uppnås.
4. Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra beräkning
av hyror vid kommunens vård- och omsorgsboenden i enlighet enligt hyresmodellen
med målsättningen att hyressättning enligt hyresmodellen kan ske fr.o.m. 2021-0701.
5. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ombesörja att berörda
hyresgäster får information om statligt bostadstillägg.
6. Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med
löpande information.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig och inkommer med en skriftlig reservation.
_____
Yrkanden
Desirée Björk (Ö) yrkar avslag till liggande förslag.
Kjell Öhström (M) yrkar enligt liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden Kjell Öhrström (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.
Omröstning
Omröstning begärs av Desirée Björk (Ö) och ska genomföras.
Omröstningsproposition

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Den som yrkar enligt liggande förslag röstar ja.
Den som yrkar att liggande förslag avslås röstar nej.
Omröstningsresultat
Tolv (12) ledamöter röstar ja, en (1) röstar nej. Ordföranden finner därmed att
nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig och inkommer med en skriftlig reservation.

Sammanfattning
Under 2019 genomförde socialförvaltningen en översyn av principer för beräkning av
hyror vid vård- och omsorgsboende samt bostad med särskild service LSS. Syftet var
att ersätta den hyresmodell som gällt sedan 2002. Målsättningen var att skapa en ta
fram en administ-rativt enkel, enhetlig hyresmodell som tydligt påvisar vad som
ingår i hyran samt hur hyran är beräknad.
Socialnämnden beslutade i juni respektive september 2019 att fastställa inriktning för
ny hyresmodell för beräkning av hyror vid vård- och omsorgsboende respektive
bostad med särskild service enligt LSS. Vidare att ge socialförvaltningen i uppdrag att
genomföra förhandling med Hyresgästföreningen samt att därefter återkomma till
nämnden inför vidare beslut i ärendet.
Socialförvaltningen har, allt sedan nämndens beslut i september 2019, med stöd av
Ekerö-bostäder AB försökt få till stånd en kollektiv hyresförhandling med
Hyresgästföreningen i Stockholm. Under senvåren 2020 stod det dock klart att
Hyresgästföreningen inte ansåg sig ha möjlighet att förhandla hyror varken för
kommunens vård- och omsorgsboenden eller för bostäder med särskild service enligt
LSS.
Parallellt anlitade socialförvaltningen en konsult med uppdraget att kvalitetssäkra
samtliga delar i den föreslagna hyresmodellen samt att lämna förslag till hur denna
kan genomföras.
Med hänvisning till detta föreligger förslag till revidering av hyresmodellen. Vidare
redovisas en fortsatt genomförandeprocess av modellen som innebär individuell
prövning istället för kollektiv förhandling genom Hyresgästföreningen.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande – Principer för hyressättning av vård- och omsorgsboenden (reviderat)
PM – Översyn av hyresmodell med principer för beräkning av hyror vid vård- och
omsorgsboende
Bilaga 1 till PM – Principer för hyressättning i särskilda boendeformer i Ekerö kommun
Bilaga 2 till PM – Hyresgrundande faktorer i vård- och omsorgsboende i Ekerö kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 6 av 34

Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

Socialnämnden

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Sida 7 av 34

Voteringslista
2020-12-02
Socialnämnden
Voteringslista: § 119
Ärende: Översyn av hyresmodell med principer för beräkning av hyror vid vård- och
omsorgsboende, SN17/36
Voteringslist(or)
Omröstning gällande översyn av hyresmodell med principer för beräkning av hyror vid vård- och
omsorgsboende (SN17/36)

Ledamot
Kjell Öhrström (M), ordförande
Margaretha Wiberg (M), ledamot
Maria Halkiewicz (M), ledamot
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), vice ordförande
Inger Andersen (S), 2:e vice ordförande
P A Hammarström (S), ledamot
Barbro Zimmerling Svan (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Per Lönnestål (SD), ledamot
Resultat
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Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
12

1

0

Ekerö 8 december 2020
Reservation till ärende – Översyn av hyresmodell med principer för
beräkning av hyror vid vård- och omsorgsboende.
Dnr SN17/36
Ända från början har vi varit tveksamma till detta ärende, då detta som vi ser det är ett nytt
sätt för kommunen att spara på sina kostnader. I en kommun som anses vara en rik kommun
och en av Stockholms tillväxtkommuner anser vi, att det är felaktigt att boende ska behöva
betala om det finns stationär taklyft i lägenheten, om behov av specialsäng finns, samt för
gemensamhetsytor t.ex. av kök, samvarorum, aktivitetsrum, uteplats och dess möbler,
besökstoaletter och för verksamheten gemensamma förråd och att lägenheternas modernitet
ska vägas in såsom köks- och badrumsstandard, tillgång till balkong/uteplats och
lägenhetsförråd samt golvmaterial, fri hushållsel, fiber/bredband, brandlarm och sprinkler.
Vi motsätter oss också mot att lägenheterna ska jämföras med Ekerö Bostäders trerummare.
Likaså att de boende behöver omvårdnadspersonal dygnet runt d.v.s. närhet till personal och
service.
Att efter ett långt arbetsliv, som genererat skatter till kommunen, behöva betala för något, som
är ett självklart behov när man väl flyttar in på våra särskilda äldreboenden anser vi vara
felaktigt. Har de boende möjlighet att istället vårdas i hemmet är hjälpmedel gratis.
De boende har heller inte getts möjlighet till att göra sina egna val i utformningen av
kommunens särskilda boenden.
Vi ställer oss också frågande till vart är vi på väg i Ekerö kommun och varför inte detta
ärende ska gå vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige?
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot avslagsbeslutet på vårt yrkande.

För Öpartiet
Desirée Björk
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§ 120

Framtagande av kost- och måltidsprogram för måltider inom
äldreomsorgen (SN20/22)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer förslag till kost- och måltidsprogram att börja gälla från
och med den 1 januari 2021.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med
matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen utreda hur matlådor till
personer i ordinärt boende kan utformas för att ytterligare utöka möjligheten till
valfrihet.
3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över möjligheter till
implementering av kost- och måltidsprogrammet i avtalet med godkända
hemtjänstutförare enligt LOV.

Sammanfattning
Ett av socialnämndens mål för mandatperioden 2018 - 2022, inom målområde
”Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i”, är större valfrihet gällande mat
inom äldreomsorgen. En av indikatorerna för måluppfyllelse av målet är att ett kostoch måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende ska vara fastställt under år
2020.
Socialförvaltningen har tillsammans med matproduktion inom barn- och
utbildningsförvaltningen arbetat fram ett förslag till kost- och måltidsprogram för
måltider inom äldreomsorgen. Syftet är att kost- och måltidsprogrammet bland annat
ska kunna användas för att stärka kvaliteten vid socialnämndens beställning av mat
och måltider.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande – Kost- och måltidsprogram för måltider inom äldreomsorgen
Förslag till kost- och måltidsprogram för måltider inom äldreomsorgen
§ 61 SNau Framtagande av kost- och måltidsprogram för måltider inom äldreomsorgen

Expedieras till
Matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation inom
äldreomsorg (SN20/141)
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att ingå överenskommelse med barn- och
utbildningsnämnden gällande drift av måltidsorganisation på särskilt boende för
äldre i egen regi, dagverksamhet för personer med demenssjukdom i egen regi samt
inom hemtjänst.
2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för
omsorgsmåltider inom äldreomsorgen i Ekerö kommun.

Sammanfattning
Socialnämnden beställer drift av måltidsorganisation inom vissa delar av
äldreomsorgen av matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen. Den
överenskommelse som styr uppdraget löper ut den 31 december 2020 varför en ny
överenskommelse föreslås tecknas mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande – Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation inom
äldreomsorg
Förslag till Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation inom äldreomsorg
§ 62 SNau Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation inom äldreomsorg

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom
enheten för personer med funktionsnedsättning (SN20/111)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) för personer inom enheten för personer med
funktionsnedsättning att gälla från och med den 1 januari 2021.
2. Socialnämnden fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av insatser enligt
lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att gälla från och med
den 1 januari 2021.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig och inkommer med en skriftlig reservation.
_____
Yrkanden
Desirée Björk (Ö) yrkar avslag till förslaget.
Kjell Öhrström (M) yrkar enligt liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden Kjell Öhrström (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.
Omröstning
Omröstning begärs av Desirée Björk (Ö) och ska genomföras.
Ajournering
Mötet ajourneras i fem minuter på begäran av Inger Andersen (S).
Omröstningsproposition
Den som yrkar enligt liggande förslag röstar ja.
Den som yrkar att liggande förslag avslås röstar nej.
Omröstningsresultat
Tolv (12) ledamöter röstar ja, en (1) nej. Ordföranden finner därmed att nämnden
beslutar enligt liggande förslag.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig och inkommer med en skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Socialförvaltningen har utarbetat förslag till nya riktlinjer för handläggning av
insatser enligt SoL och LSS inom enheten för personer med funktionsnedsättning.
Riktlinjerna har utarbetats från grunden i enlighet med gällande lagstiftning och
rättspraxis. Förslaget till nya riktlinjer föreslås ersätta nuvarande riktlinjer från år
2010.

Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande – Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för
personer med funktionsnedsättning
Barnkonsekvensanalys – Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten
för personer med funktionsnedsättning
Förslag till riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen SoL för personer
inom enheten för personer med funktionsnedsättning rev. 2020-11-18
Förslag till riktlinjer för handläggning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade LSS rev. 2020-11-18
§ 64 SNau Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för personer
med funktionsnedsättning

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
2020-12-02
Socialnämnden
Voteringslista: § 122
Ärende: Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för
personer med funktionsnedsättning, SN20/111
Voteringslist(or)
Omröstning gällande revidering av riktlinjer för handläggning av insatser inom enheten för personer
med funktionsnedsättning

Ledamot
Kjell Öhrström (M), ordförande
Margaretha Wiberg (M), ledamot
Maria Halkiewicz (M), ledamot
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), vice ordförande
Inger Andersen (S), 2:e vice ordförande
P A Hammarström (S), ledamot
Barbro Zimmerling Svan (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Per Lönnestål (SD), ledamot
Resultat
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Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
12

1

0

Ekerö 8 december 2020
Reservation i ärende- Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser
inom enheten för personer med funktionsnedsättning.
Dnr SN 20/111
Ärendet består dels av riktlinjer för personer med funktionsnedsättning, med stöd av
socialtjänstlagen (SOL) och för personer med funktionsnedsättning med stöd av Lagen om stöd
och service (LSS).

De reviderade riktlinjerna för personer med funktionsnedsättning, med stöd av
socialtjänstlagen gör att vi har svårt att ställa oss bakom eftersom personernas valfrihet inte
möjliggörs, samt med hänvisning till de nedskärningar som riktlinjerna medför.
I de reviderade riktlinjerna för personer med funktionsnedsättning, med stöd av lagen om stöd
och service framkommer riktlinjer som vi både ifrågasätter utifrån lagligheten och avsaknaden
av ett större ansvarstagande för dessa personer.
Det gäller avsnitten 7.1.6 Gemensamt hushåll. Vi ser att behovet av hjälp kan behövas trots
gemensamt hushåll.
7.6 Personlig assistans. Vi anser att städning, inköp eller liknande uppgifter ska ingå vid
beräkningen av personligassistans.
7.6.2 Föräldrar med funktionsnedsättning och dess stöd. Vi anser att det är viktigt att vi
ser till hela familjen och att stödet ges utifrån den synen.
7.6.5 Omfattning. Vi anser att kommunens ansvar utan assistansersättning från
försäkringskassan bör tydligt framgå.
7.8.2 Kontaktperson och bostad med särskild service. Riktlinjerna följer inte intentionerna
med LSS. Vi konstaterar att behovet av kontaktperson kvarstår, eftersom de personella
resurserna inte räcker till. Personerna behöver få någon ”kompis” utanför boendet för att ha
goda levnadsvillkor.
8.3 Personligt ombud. Vi anser att personligt ombud även ska omfatta övriga målgrupper
inom LSS och inte enbart de med psykisk funktionsnedsättning.
Vid socialnämndens sammanträde ställdes frågan om ärendet skulle gå vidare för beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Av svaret framkom att ärendet låg under
socialnämndens ansvarsområde att ta beslut om. Vi ifrågasätter detta då riktlinjerna får
principiell betydelse för många av kommunens invånare, enligt kommunallagen.
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot avslagsbeslutet på vårt yrkande.
För Öpartiet
Desirée Björk
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Socialnämnden
§ 123

Kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun
(SN20/112)
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder
för att minska känslan av ensamhet bland äldre och presentera dessa för nämnden
senast i samband med sammanträdet i april 2021.

Sammanfattning
Ett av socialnämndens mål för mandatperioden är, inom målområdet ”Ekerö ska vara
Sveriges bästa kommun att åldras i”, att bryta den ofrivilliga ensamheten. För 2020
är indikatorn för måluppfyllelse att en kartläggning av förekomst ska vara
presenterad för socialnämnden.
I föreliggande ärende presenteras den kartläggning som gjorts av upplevd ensamhet
bland äldre i kommunen, vilken utgår från äldre som målgrupp inom socialtjänsten.
Dels bygger kartläggningen på de senaste årens resultat från Socialstyrelsens enkät
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och dels på intervjuer med 25 personer över
65 år i kommunen
Resultaten visar att ofrivillig ensamhet är vanligast förekommande bland äldre äldre,
som i större utsträckning har insatser från socialtjänsten. I Ekerö kommun, såväl som
nationellt, är det särskilt vanligt förekommande bland äldre som bor på särskilt
boende. En förklaring till upplevelsen av ofrivillig ensamhet som framkommer i
kartläggningen är att försämrade fysiska förmågor begränsar sociala kontakter, vilket
leder till isolering och ensamhet. En annan bidragande orsak är att de djupare sociala
relationerna blir färre.
Alla äldre känner sig emellertid inte ensamma. Att ha en partner i livet tycks vara en
betydande skyddande faktor men många trivs också med att vara själva, även om de
lever ensamma.
Utifrån slutsatserna av kartläggningen ges några rekommendationer inför nästa steg
då beslut om åtgärder för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre ska tas.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande – Kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun
PM – Kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun
§ 69 SNau Kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun
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Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 124

Pilotprojekt med samordnad familjeplan (SN20/148)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Inom Ekerö socialtjänst är ett flertal familjer aktuella där stödbehoven är stora och
komplexa. I många fall är både barn och föräldrar i behov av allt från stöd i praktiska
göromål till psykosocialt stöd samt stöd i föräldraskapet. Det innebär att en och
samma familj kan ha kontakt med handläggare på flera av socialtjänstens enheter
samt ha flera olika pågående insatser. Vidare har dessa familjer oftast kontakt med
ett flertal andra myndigheter och vårdgivare.
För familjerna kan det vara svårt att veta vem som kan hjälpa till med vad och det
ställer höga krav på individernas förmåga att planera och strukturera sin tid och
tillvaro. För handläggarna inom socialtjänsten kan det upplevas svårt att se om det
stöd och de insatser som beviljats verkligen bidrar till att hjälpa familjerna till en
hållbar förändring.
Mot bakgrund av detta har socialförvaltningen tagit fram en arbetsmodell som ska
samordna socialtjänstens arbete och underlätta kontakten med socialtjänsten för
familjer med komplex behov. Förutom ett bättre stöd till familjerna är modellen
också tänkt att underlätta för socialförvaltningens medarbetare i dessa komplexa
ärenden.
Arbetsmodellen, som kallas samordnad familjeplan, kommer att prövas i ett
pilotprojekt som preliminärt pågår fram till juni 2021. Projektet finansieras av
stimulansmedel från SKR inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa.
Arbetsmodellen och pilotprojektet kommer att presenteras för socialnämnden på
sammanträdet den 2 december.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande – Pilotprojekt med samordnad familjeplan

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 125

Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020
(SN19/106)
Beslut
1. Socialnämnden noterar den kompletterande uppföljningen av internkontrollplanen
för 2020.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
I den uppföljning av internkontrollplanen för 2020 som socialnämnden beslutade om
november 2019 visade kontrollområdet ”Barn och unga – Utredningar genomförs
inom lagstadgad tid” ett otillfredsställande resultat. Av 50 utredningar överskred 11
(22 %) lagstadgad utredningstid och var därav behov av en kompletterande
uppföljning under året. Flera åtgärder har vidtagits i arbetet med resultatet och
kontrollområdet har följts upp på nytt i november 2020. Av den stickprovskontroll
som gjorts om 20 utredningar överskred ingen utredning lagstadgad utredningstid.
Vidare visade tidigare internkontroll att området ”Ekonomiskt bistånd – Upprättad
handlingsplan finns i de ärenden som pågått i sex månader eller längre” ett
otillfredsställande resultat. Av 228 ärenden som pågått i sex månader eller längre
hade 167 (73 %) ärenden en upprättad handlingsplan. Kontrollområdet har följts upp
på nytt i november 2020 och resultatet visar att av 209 ärenden hade 146 (70%)
ärenden en upprättad handlingsplan. Resultatet beror delvis på en generellt högre
ärendebelastning, samt ökad andel arbete på distans med anledning av pågående
Corona-pandemi, vilket också har påverkat möjligheterna att på ett bra sätt utforma
handlingsplaner.
Produktionsområde omsorgs internkontrollplan innehåller tre kontrollområden; ”En
ändamålsenlig nyanställningsrutin”, ”Ekonomistyrning” och kontrollområdet
”Tydliggöra överenskommelser med den enskilde kunden/brukaren”.
Internkontrollplanen har av olika skäl inte fullföljts som planerat under året. Med
anledning av ny organisation kommer formerna för socialförvaltningens samlade
internkontrollplan ses över inför 2021.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande – Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020
Internkontrollplan produktionsområde omsorg 2020
Internkontrollplan för 2020 samt bilagor A-B
§ 63 SNau Kompletterande uppföljning av internkontrollplan 2020

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Paragrafen är justerad
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§ 126

Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i
Västerort 2021–2024 (SN20/144)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer överenskommelse om samverkan mellan
Brottsofferjouren i Västerort och Ekerö kommun under perioden 2021-01-01 – 202412-31.
2. Socialnämnden fastställer ett årligt verksamhetsbidrag om 89 000 kr under
avtalsperioden.
3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Sammanfattning
Genom verksamhetsbidrag stödjer Ekerö kommun Brottsofferjouren i Västerort.
Brottsofferjouren i Västerort bistår brottsutsatta i kommunen och har kontakt med
personer som har behov av stöd och hjälp före, under och efter en rättsprocess.
Nuvarande överenskommelse mellan Ekerö kommun och Brottsofferjouren i
Västerort löper ut den 31 december 2020. Socialförvaltningen har tillsammans med
Brottsofferjouren i Västerort arbetat fram förslag till ny överenskommelse.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande – Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i
Västerort
Barnkonsekvensanalys – Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i
Västerort
Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort
§ 67 SNau Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort 2021–
2024

Expedieras till
Brottsofferjouren i Västerort
Paragrafen är justerad
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§ 127

Förlängning av avtal för driften av det särskilda boendet Kullen
(SN16/83)
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med Attendo Sverige AB avseende drift
av det särskilda boendet Kullen för perioden 2022-01-16 – 2024-01-15.
2. Socialnämnden beslutar att i samband med undertecknandet av avtalet inlämna en
skrivelse till Attendo Sverige AB.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade i september 2016 att ingå avtal med Attendo Sverige AB
gällande driften för det särskilda boende Kullen för perioden 2017-01-16 – 2020-0115. Socialnämnden beslutade därtill i december 2018 att förlänga avtalet till 2022-0115. Avtalet innehåller option på förlängning till 2024-01-15 under förutsättning att
beställaren begär förlängning senast 12 månader innan avtalet löper ut.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande – Förlängning av avtal för driften av Kullen
PM – Kvalitetsuppföljning Kullen 2020
§ 66 SNau Förlängning av avtal för driften av det särskilda boendet Kullen
Skrivelse i samband med avtalsförlängning Attendo Kullen
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Upphandlingsenheten
Paragrafen är justerad
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§ 128

Uppdraget Verksamhetschef över kommunala hälso- och
sjukvården inom socialnämndens område (SN20/149)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer att verksamhetschef för verksamhetsområde
Äldreomsorg är verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen för de enheter som
bedrivs i kommunal regi inom verksamhetsområde Äldreomsorg.
2. Socialnämnden fastställer att verksamhetschef för verksamhetsområde
Äldreomsorg är verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen för de hälso- och
sjukvårdsuppdrag som Hälso- och sjukvårdsteamet LSS bedriver i kommunal regi
samt hos upphandlade utförare (bostad med särskild service samt daglig verksamhet)
enligt LOU.

Sammanfattning
Socialnämnden är ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvården inom kommunens
särskilda boenden för äldre samt inom LSS enheterna (gruppboende, serviceboende
och daglig verksamhet).
Socialförvaltningen har genomfört en omorganisation vilken gäller fr o m oktober
2020. Med anledning av det behöver tydliggöras vem som bär ansvaret att vara
verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen för enheter som bedrivs i
kommunal regi. Uppdraget verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen låg i
den tidigare organisationen på sektionschef (intern produktion SÄBO + Hälso- och
sjukvårdsteamet LSS). Förslaget innebär att ansvaret, i den nya socialförvaltningen,
innehas av verksamhetschefen för verksamhetsområde Äldreomsorg.
När det gäller verksamhetschefsuppdraget för hälso- och sjukvården vid Kullen
uppbärs den enligt avtal av verksamhetschefen på enheten.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Uppdraget Verksamhetschef över kommunala hälso- och sjukvården inom
socialnämndens område
§ 68 SNau Uppdraget Verksamhetschef över kommunala hälso- och sjukvården inom
Socialnämndens område

Expedieras till
Socialförvaltningen, verksamhetschef verksamhetsområde Äldreomsorg
Paragrafen är justerad
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§ 129

Resultatindikation per oktober 2020, socialnämnden (SN20/6)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Ekonomisk avstämning per oktober 2020 föreligger. För nämnden som helhet
bedöms för helåret ett positivt resultat om 8 000 tkr. Det positiva resultatet beror
framförallt på fortsatt låga kostnader inom förvaltningsledningen, något lägre
volymer inom äldreomsorg och in-satser för vuxna samt lägre kostnader per insats
inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning än budgeterat.
Resultatindikationen påverkas negativt bl.a. av högre volymer inom den sociala barnoch ungdomsvården, minskade intäkter till följd av pausat mottagande av nyanlända
familjer och ensamkommande barn och ungdomar samt underskott inom
egenregiverksamheten, i huvudsak inom området LSS/funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande – Resultat per oktober 2020 – socialnämnden
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Ekonomichef
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§ 130

Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per
sista september 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 2020-09-30.
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 2020-09-30
och gäller beslut som socialnämnden ansvarar för.
Med anledning av rådande läge med covid-19 ska kommunernas rapportering av ej
verkställda beslut ske som vanligt, i enlighet med den rapporteringsskyldighet som
följer av lag. Inspektionen för vård och omsorg (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 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
september 2020
PM Bilaga – Rapportering enligt 16 kap f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista september
2020

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Paragrafen är justerad
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§ 131

Överenskommelse om ”extrapeng/kompletterande ersättning” för
delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag inom hemtjänsten
(SN20/146)
Beslut
Socialnämnden beslutar att en ”extrapeng/kompletterande ersättning” för delegerade
hälso- och sjukvårdsuppdrag om 313 kr per brukare utgår till utförare av hemtjänst fr
o m 2021-01-01. Denna ”extrapeng/kompletterande ersättning” utgår utanför
ordinarie ersättningsmodell och endast så länge Ekerö kommuns överenskommelser
med vårdgivarna gäller.

Sammanfattning
I Region Stockholm har regionen det formella ansvaret för hemsjukvården. Hos de
personer i Ekerö kommun som har hemtjänstinsatser utförs dock betydande hälsooch sjukvårdsinsat-ser i ordinärt boende av hemtjänstens personal på delegation. Sett
ur ett brukarperspektiv är det positivt att hemtjänsten kan utföra hälso- och
sjukvårdsinsatser på delegation då det minimerar antalet besök hos den enskilde.
Ingen ersättning har hittills utgått från Regionen till kommunen. De av hemtjänsten
utförda delegerade hälso-och sjukvårdsinsatserna utförs istället inom ramen för den
ersättning Ekerö kommun och socialnämnden utger till hem-tjänstutförarna för
beviljade service- och omvårdnadsinsatser.
Socialförvaltningen har under året fört dialog direkt med de aktörer som utfärdar
delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser i syfte att försöka komma fram till en
överenskommelse som ger kommunen viss ekonomisk kompensation för de
delegerade insatser som utförs. Vid socialnämndens senaste sammanträde 2020-1105 förelåg förslag till överenskommelse med Ekerö vårdcentral. Socialnämnden
beslutade vid sammanträdet 2020-11-05 § 107 ingå överenskommelse med Ekerö
vårdcentral samt att ge socialchefen mandat att ingå motsvarande överenskommelser
med Stenhamra vårdcentral och Aleris Närsjukvård AB. Socialnämnden beslutade
vidare att ge socialförvaltningen i uppdrag att till sammanträdet 2020-12-02 lämna
lägesinformation i ärendet samt redovisa ersättning till hemtjänstutförare 2021 och
som inkluderar ersättning för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Överläggningarna är nu slutförda och överenskommelser har nu även kunnat tecknas
med Stenhamra vårdcentral (fr o m 2020-12-01) och Aleris Närsjukvård AB (fr o m
2020-12-01).
Samtliga tre överenskommelser omfattar delegering av enklare hälso- och
sjukvårdsinsatser hos brukare med hemtjänst och innebär att vårdgivarna ersätter
Ekerö kommun per utförd hälso- och sjukvårdsinsats (besök i hemmet). Ersättningen
följer de nivåer som Region Stockholm reglerar i förfrågningsunderlag för
Justerandes sign
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husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt basal hemsjukvård under jourtid. I
och med nytt förfrågningsunderlag för 2021, utgår en fördelning av den totala
sammanräknade ersättningen för hembesök (grundersättning för besök av
undersköterska samt extra ersättning för besök i hemmet) med 55% till Ekerö
kommun och 45% till Ekerö Vårdcentral, Stenhamra Vårdcentral respektive Aleris
Närsjukvård AB.
Antalet delegeringar är i ett nuläge inte helt säkerställt men baserat på ett antagande
om att 70.000 delegeringar utförs under 2021 erhåller Ekerö
kommun/socialnämnden en intäkt om 8,1 mnkr under förutsättning att avtalen
fortsätter gälla januari t.o.m. december år 2021.
Ersättningen till utförare av hemtjänst i Ekerö kommun för 2021 är i och med
kommunfullmäktiges beslut om driftbudget för 2021-23 fastställd. Ersättningen per
timme för hemtjänst är för 2021 oförändrad (d v s samma ersättning som under
2020).
I och med att överenskommelser kunnat ingås med de tre vårdgivarna om ersättning
för delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag föreslås att 20 % (motsvarande ca 1,6
mnkr) av den intäkt som Ekerö kommun/socialnämnden beräknas få utgår till
hemtjänstens utförare. Denna föreslås i så fall utgå som en
”extrapeng/kompletterande ersättning” per brukare motsvarande 313 tkr per månad
fr o m 2021-01-01.
”Extrapengen/den kompletterande ersättningen” ligger utanför ordinarie
ersättningsmodell och utgår endast så länge Ekerö kommuns överenskommelser med
de tre vårdgivarna gäller. Pengen föreslås justeras årligen utgående från principen 20
% av den totala ersättning Ekerö kommun erhåller genom överenskommelser
avseende delegering.
Beaktat ovanstående justeras den ekonomiska ersättningen från Ekerö kommun till
utförare av hemtjänst LOV för 2021 med motsvarande 2,3 % (ersättning per timme
enligt LOV samt extrapeng/kompletterande ersättning avseende delegeringar) från
och med 1 januari 2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande – Överenskommelse om ersättning för delegerade hälso- och
sjukvårdsuppdrag inom hemtjänsten
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Socialförvaltningen
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Socialnämnden
§ 132

Information covid-19
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Annicka Pantzar informerar om läget inom
socialnämndens verksamhetsområden m.a.a. covid-19-pandemin.
Paragrafen är justerad
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§ 134

Ordföranden informerar – punkten utgår
Sammanfattning
Punkten utgår då ordföranden Kjell Öhström (M) inte har någon information att
delge nämnden.
Paragrafen är justerad
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§ 135

Individutskottets ordförande informerar – punkten utgår
Sammanfattning
Punkten utgår då individutskottets ordförande Christina Blom Andersson (KD) inte
har någon information att delge nämnden.
Paragrafen är justerad
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§ 136

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Delegationsbeslut



SN20/87-1 Beslut avseende begäran att ta del av allmän handling, 2020-05-19
SN20/89-6 Ordförandebeslut om besöksstopp inom Ekerö kommuns särskilda boenden för
äldre

Paragrafen är justerad
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§ 137

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

Beslutsunderlag



















Protokoll SNiu 2020-11-02 §§ 175–189
FN SoL personer med funktionsnedsättning – delegation oktober
Riksfärdstjänst – delegation oktober
ÄO SoL personer med funktionsnedsättning – delegation oktober
Barn och unga – delegation oktober
LSS – delegation oktober
Funktionsnedsättning + Vuxen – delegation oktober
Boende - Ekonomiskt bistånd + Egna medel + Ekonomiskt Bistånd + Felaktig utbetalning –
delegation oktober
Avgifter – delegation oktober
Protokoll SNiu 2020-11-23 §§ 190–204
Avgifter – delegation november
Boende - Ekonomiskt bistånd + Egna medel + Ekonomiskt Bistånd + Felaktig utbetalning –
delegation november
LSS – delegation november
Funktionsnedsättning + Vuxen – delegation november
Barn och unga – delegation november
ÄO SoL personer med funktionsnedsättning – delegation november
FN SoL personer med funktionsnedsättning – delegation november
Riksfärdtjänst – delegation november

Paragrafen är justerad
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§ 138

Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Anmälningar
 E-post med information om beslut att upprätta en operativ samordningsfunktion
 KS20/10-19 §88 KF Delårsrapport per augusti 2020
 SN20/146-4 Överenskommelse gällande insatser inom basal hemsjukvård
 SN20/146-5 Överenskommelse gällande insatser inom basal hemsjukvård, kvällar,
nätter och helger
 SN20/146-6 Överenskommelse gällande insatser inom basal hemsjukvård
 E-post Jämställdhetsmyndigheten utskick till chefer och politiker inkl. bilaga
Paragrafen är justerad
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