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Kommunhuset, Skogsbo 3, Gustavsberg
Tisdagen den 14juni kl. 18.00 19.30
—

Beslutande

Stefan Dozzi (KD), ordf
Affi Stork (M), vice ordf
frene Ulfvin (M)
Barbro Oscarsson (FP)
Susanne Thulin (MP)

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Jan-Allan Mårtensson (M)
Camilla Lien (M)
Cecilia Lindberg (M)

Ali Özturk (V)

Övriga deltagare

Ylva Sjögren
Päivi Suomivirta
Alf Widmark
Sylvia Sundberg

Susanna Ossianson, § 53
Carina Burman, § 60
Marie Lindström, sekreterare

Utses att justera

Nils-Erik Särnbrink

•

•

Nils-Erik Särnbrink (5), 2:e vice
ordf
Aurora Gullberg (5)
Rolf G Johansson (5)

Justeringens plats och tid: Socialkontoret 2011-06-20
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Justerande
Anslag om justering uppsatt 2011- O~ —tf
Anslaget skall nedtas 2011-

0
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, kommunhuset, Gustavsberg
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Innehållsförteckn ing
Innehålisförteckning
Sekretessärenden
Information om budget och skuldrådgivningen
Socialnänmdens yttrande över kommundirektörens förslag till driftoch investeringsbudget för 2012, ramar för 2013-2014
Socialkontorets behov av verksamhetslokaler
Handläggning av ansökningar om förtur till bostad
Arkivplanldokumenthanteringsplan för socialnämnden
Revidering av socialnämndens delegationslista
Ickevalsalternativ vid val av hemtjänstutförare
Kvalitetsuppföljning av Dubo resurscenter gällande hälso- och
sjukvård
Föreningsbidrag till organisationer för personer med
funktionsnedsättningar 2011
Socialchefen informerar
Information om Centrum för Arbete och Studier (CAS)
Rapport: Bostad först
Rapport om skuldsanering
Delgivningar
Delegationer
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VÄRMDÖ KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-14

Socialnämnden 2011-06-14 452

Sekretessärenden
Socialnämnden beslutar i ärendet enligt bilaga 1

Jus1erin~jy1p
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§ 53

Information om budget och skuldrådgivningen
Socialnämndens beslut
Till protokollet noteras att nämnden tagit del av information om budgetoch skuldrådgivningens verksamhet.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Susanna Ossianson, budget- och skuldrådgivare i Värmdö kommun,
informerar om sitt arbete och om hur handläggningen av skuldsanering går
till.
Nämnden tackar för informationen

Sändlista
Akt

justering

1

1
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§ 54

Socialnämndens yttrande över kommundirektörens förslag till
drift- och investeringsbudget för 2012, ramar för 201 3-2014
Socialnämndens beslut
Nämnden ställer sig bakom socialkontorets förslag till yttrande

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över kommundirektörens
förslag till budget för 2012 och ramar för 2013-2014.

Handlingar i ärendet
Yttrande 2011-06-01
Förslag till drift- och investeringsbudget för 2012, ramar för 2013-2014

Reservationer och protokollsanteckningar
(5)-gruppen deltar inte i beslutet.

Sändlista
KF
Akt

justering

utdragsbestyrkande
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§ 55

Socialkontorets behov av verksamhetslokaler
Socialnämndens beslut
1. Socialkontorets redovisning av behov av verksamhetslokaler
godkänns.
2. Arendet överlämnas till kommunstyrelsens fastighetsutskott.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Socialkontoret har, efter önskemål från samhällsbyggnadskontoret, i
skrivelse 2011-03-22 preciserat sina behov av verksamhetslokaler vad gäller
utformning, tidsintervall samt hyresnivå.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-03-22

Sändlista
Kommunstyrelsens fastighetsutskott
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Jöback
Akt
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§ 56

Handläggning av ansökningar om förtur till bostad
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att handläggningen av ansökningar om
förtur till bostad flyttas från socialkontoret till Värmdö Bostäder.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Sedan 2007 är det socialkontoret som handlägger ansökningar om förtur till
bostad i Värmdö kommun. Före 2007 handlade Värmdö Bostäder dessa
ansökningar.
Den som söker förtur ska uppvisa intyg från till exempel en läkare, kurator,
socialsekreterare eller någon annan som i sin yrkesverksamhet har en
stödjande eller behandlande kontakt med den sökande. Den sökande ska
vara sksjven i Värmdö kommun sedan ett år tillbaka, vara inskriven på
bostadsförmedlingen och inte ha några tillgångar eller möjlighet att på egen
hand skaffa en bostad
Bostaden är central i de allra flesta människors liv. Socialkontoret hjälper
människor som är utsatta. Har man ingen bostad är man i en utsatt situation
och har svårt att komma till rätta med andra problem i livet.
Förutom att ordna akuta bostäder vid kriser eller bostäder i väldigt speciella
situationer ligger det inte inom socialnämndens verksamhetsonwåde att
ordna bostäder till människor som av olika orsaker står utan bostad. Det är
inte heller tillfredsställande att socialkontoret ska bedöma intyg från
socialsekreterare inom den egna verksamheten.

Handlingar i ärendet
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2011-05-30
Tjänsteslcrivelse 2011-05-19
Information till dig som söker förtur till bostad

§ 43

Yrkanden
Nils-Erik Särnbrink (5) yrkar avslag på förslaget att besluta att
handläggningen av ansökningar om förtur till bostad flyttas från
socialkontoret till Värmdö Bostäder.
Stefan Dozzi (M) yrkar bifall till fo•~rslaget.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition om nämnden tillstyrker eller avslår förslaget
att besluta att handläggningen av ansökningar om förtur till bostad flyttas
från socialkontoret till Värmdö Bostäder och finner att nämnden bifaller
förslaget.

Protokollsanteckningar
5 och V lämnar följande protokollsanteckning:
Oppositionen yrkade avslag på AU:s förslag om att handläggningen av
ansökningar om förtur till bostad flyttas från socialkontoret till
Värmdöbostäder. (5) och (V) anser att handläggningen ska vara kvar på
socialkontoret, där man har den sociala kompetens som krävs för att möta
förturssökande av olika kategorier.
Vi kan ha sympati för socialkontorets önskan att bli befriade från dessa
krävande ärenden, eftersom de flesta sökandens önskningar och behov inte
kan tillfredsställas, eftersom inga nya lägenheter produceras i det
moderatledda Värmdö.
Likafullt är det ett faktum att socialtjänsten är den sista instansen för
människor i olika nödsituationer. När inte i majoriteten kommunstyrelsen
och samhällsplaneringsnämnden tar sitt bostadsförsörjningsansvar, hamnar
även dessa frågor med naturnödvändighet hos socialtjänsten.
Det behöver inte ses som ett problem att socialsekreterares förtursintyg ofta
ska bedömas av socialkontorets handläggare, eftersom det numera är
socialutskottet som fattar själva besluten i bostadsförturerna.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Värmdö Bostäder
Akt

justering
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§ 57

Arkivplanldokumenthanteringsplan för socialnämnden
Socialnämndes beslut
1. Nämnden godkänner föreslagen arkivbeskrivning,
2. Nämnden godkänner föreslagen arkivplanldokumenthangeringsplan
för socialnämnden.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
En arkivbeskrivning samt en arkivplan/dokumenthanteringsplan har arbetats
fram inom socialkontoret i samarbete med kommunarkivet.
Enligt arkivlagen ska en arkivbeskrivning vara upprättad hos samtliga
myndigheter. Syftet med beskrivningen är att visa myndighetens
arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur samt vilka gallringsregler
som tillämpas.
Av arkivplanenldokumenthanteringsplanen framgår vilken handling som
avses, om handlingen ska bevaras eller gallras, var förvaring ska ske och hur
länge handlingen ska förvaras.
Arkivplanenldokumenthanteringsplanen är ett levande dokument som
uppdateras kontinuerligt vid behov. Finns behov av att stryka något ur
planen fattas beslut om detta i socialnämnden.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottets protokoll 2011-05-30
Tjänsteskrivelse 2011-04-28
Arkivbeskrivning 2011-04-03
Arkivplanldokumenthanteringsplan

Sändlista
Björn Nyberg
Akt

fnsterin~~/f
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§ 58

Revidering av socialnämndens delegationslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ändringar i delegationslistan enligt
socialkontoret förslag.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
För att motverka olägenheter inom tobaksförsälning finns anledning att
justera delegationslistan som antogs av socialnämnden 2011-01-13. 1
samband med detta har även delegationen i övrigt angående alkoholärenden
setts över. Socialkontoret föreslår förändringar, tillägg, kompletteringar och
förtydliganden enligt tjänsteskrivelse 2011-05-24.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottets protokoll 2011-05-30
Tjänsteskrivelse 2011-05-24

Sändlista
Akt

justering
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