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Sammanträdesdatum
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Socialkontoret 2018-01-31, kl. 9.00

Sekreterare

Linda Strimer
Ordförande

Carina Erlandsson (M)
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Andreas Tidström (M)
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Underskrift

Linda Strimer
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Utdragsbestyrkande

2018-02-23

DANDERYDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

3 (17)

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Innehållsförteckning
Ärende
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2018-01-23

§1

Information om anhörigstödet
Demenssamordnaren Catherine Berglund informerar muntligt för nämnden
om anhörigstödets verksamhet på socialkontoret.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Information om nämndens ansvar för hälso- och
sjukvård samt MAS roll
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Marie Blad informerar nämnden
muntligt kring nämndens ansvar för hälso- och sjukvård samt MAS rollen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-23

SN 2017/0161

Reviderade riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård
i Danderyds kommun
Ärende
Under 2017 trädde en ny hälso- och sjukvårdslag i kraft (SFS 2017:30) som
ersätter den tidigare hälso- och sjukvårdslagen. Den nya lagen syftar bland
annat till att göra regelverket tydligare och mer överskådligt. Endast ett fåtal
bestämmelser är nya. De reviderade riktlinjerna för kommunal hälso- och
sjukvård följer den nya hälso- och sjukvårdslagen.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2018-01-02 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0161 daterat
2018-01-02 att anta de reviderade riktlinjer för kommunal hälso- och
sjukvård.
Yrkanden
Ordförande Carina Erlandsson (M) yrkar enligt förvaltningens förslag med
följande tillägg: att det i riktlinje 6 på sidan 9 ska förtydligas kring
möjligheten för anhöriga till läkarkontakt rörande den boende.
Lena Ringstedt (C) biträder Carina Erlandssons (M) yrkande.
Proposition
Carina Erlandsson ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden
bifallit det.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0161 daterat
2018-01-02 att anta de reviderade riktlinjer för kommunal hälso- och
sjukvård med tillägget att det i riktlinje 6 på sidan 9 ska förtydligas kring
möjligheten för anhöriga till läkarkontakt rörande den boende.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-23

SN 2017/0138

Informationsärende om allvarlig vårdskada (lex Maria)
Ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Blad redogör för en allvarlig
vårdskada som skett på ett vård- och omsorgsboende. En utredning och
händelseanalys påbörjades omedelbart som visade på brister i verksamheten.
Omedelbara åtgärder har vidtagits samt handlingsplan med långsiktiga
åtgärder har upprättats. Socialkontoret Danderyds kommun har tagit del av
händelseutredning och anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg
(IVO) samt kommer att följa upp att åtgärder är vidtagna.
Nämnden har informerats skriftligen i ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-23

SN 2017/0089

Uppdrag - Fördelning av försörjningsstöd
Ärende
Vid sammanträdet den 8 maj 2017 i § 68 gav socialnämnden förvaltningen i
uppdrag att redovisa hur och när kontoret kan förändra rutinerna för att få en
mera jämställd utbetalning av försörjningsstödet.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2018-01-08 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0089 daterat
2018-01-08 att det ekonomiska biståndet fr o m 2018-04-02 ska utbetalas till
båda parter i hushåll där det finns makar eller sambor. I samband med
utredningen ska samtal föras om hur ekonomin är upplagd, att båda parter är
försörjningsskyldiga och har ett gemensamt ansvar för ekonomin.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-23

SN 2017/0092

Stödboende för ensamkommande barn
Ärende
Socialkontoret har under många år tagit emot ensamkommande barn. Under
hösten 2015 ökade barnen och ungdomarna till ett stort antal. I dagsläget har
kommunen ansvar för ca 80 ungdomar varav ca 50 stycken ungdomar har
uppehållstillstånd. Majoriteten av ungdomarna är pojkar i åldern 15-18 år.
Idag är många placerade i HVB-hem (hem för vård och boende) samt i
familjehem och oftast i Stockholms län. När ungdomarna blir äldre och inte
är i behov av daglig omsorg utan mer ett stöd i att bli vuxen och klara sin
egen livsföring själv bedöms många av dem att vara redo för att flytta till
stödboende. Stödboende har inte samma täta och dagliga personalstöd och
ungdomarna bor i egna rum eller lägenheter.
Riksdagen förbereder ett lagförslag om att kommunerna måste placera
ensamkommande i sin egen kommun om inte särskild överenskommelse
finns med annan kommun. Lagen föreslås gälla från och med maj 2018. I
dagsläget finns inga stödboendeplatser i kommunen.
I och med det stora antalet ungdomar samt att de blir äldre samtidigt som
regelverk och lagar ändras ser socialkontoret ett stort behov av att starta ett
stödboende i egen regi i kommunen.
Socialkontoret har i reviderat tjänsteutlåtande daterat 2018-01-22 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt reviderat tjänsteutlåtande SN 2017/0092
daterat 2018-01-22 att starta stödboende för ensamkommande ungdomar på
Sätraängsvägen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-23

SN 2017/0151

Avtalsuppföljning LOV hemtjänst
Ärende
Avtalsuppföljning har under 2017 skett i enkätform för samtliga
verksamheter godkända enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i
Danderyds kommun. Enkäten omfattade samtliga krav i
förfrågningsunderlaget. Syftet med enkäten var att utföraren genom
självskattning skulle beskriva hur de arbetar för att motsvara kraven som
ställs i avtalet med Danderyds kommun.
Under 2017 har följande avtalsförändringar skett:


Livis Omsorg AB sagt upp sitt avtal per den 15 juni 2017 efter att
socialkontoret påtalat brister i utförandet.



Socialkontoret har sagt upp avtalet med Vårlilja AB per den 25
december 2017 efter att socialkontoret påtalat brister i utförandet.



Attendo har sagt upp sitt avtal per den 31 december 2017 på grund
av bristande lönsamhet.

Enkäten skickades ut till samtliga utföraren den 1 september och svar skulle
senast vara socialkontoret tillhanda den 29 september 2017.
Av uppföljningen framgår att:


11 av 15 utförare svarade på enkäten inom utsatt tid.



Samtliga utförare skattar själva att de har en god följsamhet till
avtalet.



Två av utförarna är inte helt i fas med sina genomförandeplaner och
har upprättat planer för att komma tillrätta med detta.



Alla utförare utom en hade en aktuell ansvarsförsäkring vid
uppföljningen.



Ett par utförare har tolkat vissa krav i aktuellt förfrågningsunderlag
på annat sätt än socialkontorets syfte med kraven.

Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2017/0151 daterat
2018-01-09 och att socialkontoret använder avtalsuppföljningen som
underlag inför 2018 års avtalsuppföljning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Lena Ringstedt (C) yrkar enligt förvaltningens förslag med tillägg att krav
på kompletterande utbildning inom demens och stroke läggs till vid nästa
revidering av förfrågningsunderlaget, se bilaga 1.
Robert Swartling (C) och Ruby Rosén (MP) biträder Lena Ringstedts (C)
yrkande.
Carina Erlandsson (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag och
avslag på Lena Ringstedts (C) tilläggsyrkande.
Proposition
Carina Erlandsson (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att
nämnden beslutat enligt ordförandes yrkande.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2017/0151 daterat
2018-01-09 och att socialkontoret använder avtalsuppföljningen som
underlag inför 2018 års avtalsuppföljning.
Reservationer
Lena Ringstedt (C), Robert Swartling (C) och Ruby Rosén reserverar sig till
förmån för Lena Ringstedts (C) yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-23

SN 2017/0131

Avtalsuppföljning av bostad med särskild service för
vuxna enligt LSS, 2017
Ärende
Socialkontoret har under november/december 2017 genomfört
avtalsuppföljning gällande (LSS) för bostäder med särskild service för
vuxna enligt 9 § punkt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) i Danderyds kommun.
Avtalsuppföljningen har skett för att säkerställa att avtal följs och att
kvalitén gällande stöd och service är enligt med vad som anges i 5 och 6 §§
LSS.
Socialkontoret har valt att göra en separat avtalsuppföljning vid ett senare
tillfälle gällande hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Den samlade bedömningen är att verksamheterna följer sitt uppdrag enligt
gällande avtal och att de arbetar strukturerat med kvalitetsutveckling i olika
former.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2018-01-04 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2017/0131 daterat
2018-01-04 att godkänna rapporteringen av avtalsuppföljningen av bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2018/0024

Ramavtalsupphandlingar genom STIC
Ärende
Genom socialnämndens delegation till socialdirektör att i samband med
ramavtalsupphandling ge extern delegering till Sveriges kommuner och
landsting (SKL) Kommentus inköpscentral AB skapas möjlighet för
effektivare processer och större möjligheter för socialkontoret att delta i
kommungemensamma ramavtalsupphandlingar.
Ramavtal avropas vid behov och ingen utfästelse om volymer finns i dessa
upphandlingar.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2018/0024 daterat
2018-01-09 och tilldela socialdirektör delegation att för socialnämndens
räkning delta i ramavtalsupphandlingar genom STIC och självständigt
lämna extern delegering till STIC.
Delegationen är tidsbegränsad och ska gälla från 2018-01-23 tom.
2019-01-22.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Socialdirektören informerar
Socialdirektören Britt-Marie Ekström informerar om:
-

att beslut tagits i kommunstyrelsen kring försäljningen av
Ginnungagap. Kommunfullmäktige kommer ta upp ärendet för
beslut den 5 februari 2018.

-

att två nya vård- och omsorgsboenden har godkänts enligt LOV

-

att socialnämnden från och med 1 januari 2018 har ansvar för
spelmissbruk enligt en ny lagstiftning

-

en artikel i lokaltidningen rörande en enskild person

-

lagförslaget om att ensamkommande barn måste placeras i den egna
kommunen framöver

-

bokslutet, kommer upp på socialnämnden i mars.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-01-23

§ 12

Delegationer
Följande delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna:
Äldreomsorg delegationslista 2017-12-01 – 2017-12-31
Försörjningsstöd delegationslista 2017-12-01 – 2017-12-31
Vuxen delegationslista 2017-12-01 – 2017-12-31
Funktionshinder SoL delegationslista – finns inga beslut för december 2017
LSS delegationslista 2017-12-01 – 2017-12-31
Barn och unga delegationslista 2017-12-01 – 2017-12-31
Familjerätt delegationslista – 2017-12-01 – 2017-12-31
Faderskap delegationslista 2017-12-01 – 2017-12-31
Bostadsanpassningsbidrag delegationslista 2017-12-01 – 2017-12-31
Socialutskottets protokoll 2017-12-06
Socialutskottets protokoll 2018-01-17
Stabens delegationslista
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Inkomna handlingar
DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 102, 2017-11-27--2017-11-30
DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 103, 2017-11-27--2017-11-30
DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 116, 2017-12-18
DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 118, 2017-12-18
DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 120, 2017-12-18
DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 125, 2017-12-18
DK kommunstyrelsens protokollsutdrag § 129, 2017-12-04
DK kommunstyrelsens protokollsutdrag § 130, 2017-12-04
DK fastighetsnämndens protokollsutdrag § 72, 2017-12-07
Arbetsmiljöverket – Information om avslutat ärende
Patientnämndens förvaltning – Statistikrapport – Kommunal vård –
november 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger inkomna skrivelser till handlingarna.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14
*** SEKRETESS ***

Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Justerandes sign
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