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§ 59

Ickevalsalternativ vid val av hemtjänstutförare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner den av förvaltningen föreslagna revideringen av
punkt 1.4 i förfrågningsunderlaget för bedrivande av hemtjänst enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV).

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning

1 lagen om vaifrihetssystem (LOV) 1 kap. 2 § LOV ska upphandlande
myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande
sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och
proportionalitet när de tillämpar valfrihetssystem”. 1 9 kap. 2 § står “För den
enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten
tillhandahålla ett ickevalsalternativ.”
Värmdö kommun har beslutat att den kommunala utföraren ska vara
ickevalsalternativ vilket dock innebär att de privata utförarna av hemtjänst
inte blir behandlade “på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt” då de
inte kan få de kunder som inte kan eller vill välja. Den kommunala utföraren
blir gynnade på ett icke konkurrensneutralt sätt och nya privata utförare har
svårt att komma in på marknaden.
Förvaltningen föreslår att ett system införs där alla utförarna av hemtjänst
har lika stor möjlighet att bli utförare hos personer som inte kan eller vill
göra ett aktivt val. Utifrån de geografiska områden utföraren är verksam i,
görs en fördelning i turordning.
1 Förfrågningsunderlaget för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV) tas meningen “ 1 Värmdö kommer detta att vara den
kommunala utföraren, proVarmdo hemtjänst.” bort och ersätts med “Alla
utförare kommer att vara ickevalsalternativ enligt ett turordningssystem
inom varje geografiskt område.”

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-05-31

Yrkanden
Nils-Erik Särnbrink (5) yrkar avslag på den föreslagna revideringen av
punkt 1.4 i förfrågningsunderlaget för bedrivande av hemtjänst enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV).
Stefan Dozzi (M) yrkar bifall till förslaget.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition om nämnden tillstyrker eller avslår den
föreslagna revideringen av punkt 1.4 i förfrågningsunderlaget för
bedrivande av hemtjänst enligt lagen om vaifrihetssystem (LOV)
och finner att nämnden bifaller förslaget.

Protokollsanteckningar
5 och V lämnar följande protokollsanteckning:
Oppositionen föreslog avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till
eget förslag, dvs, att den kommunala utföraren, proVarmdo hemtjänst, ska
fortsätta att vara ickevalsalternativet.
Det visade sig att alla aktuella ärenden inom gruppen funktionsnedsättning
hade ~ort ett aktivt val av hemtjänstutförare. Dvs, för socialtjänsten del är
det av koalitionen stödda förslaget en icke-fråga.
Vi anser vidare att den kommunala hemtjänsten behöver uppmuntras och
stödjas, särskilt som koalitionen genom kraven på den kommunala
hemtjänsten att i år betala av på tidigare års underskott hamnar i en drastiskt
skev konkurrenssituation i förhållande till de privata hemtjänstutförarna.

Sändlista
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Sylvia Sundberg
Akt
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Socialnämnden 2011-06-14 § 60

Kvalitetsuppföljning av Dubo resurscenter gällande hälso- och
sjukvård
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen av Dubo resurscenter
gällande hälso- och sjukvard.
2. Socialnämnden uppmanar Dubo resurscenter att utveckla ett
ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 och i tillämpliga delar enligt
SOSFS 2005:12 innehallande tydliga rutiner för hälso- och
sjukvårdsverksamheten.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Med anledning av att biståndsenheten funktionshinder har placeringar på
Dubo resurscenter har en kvalitetsuppföljning gjorts utifrån både socialtjänst
och hälso- och sjukvård.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-05-25

Sändlista
Akt
Carina Burman
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§ 61

Föreningsbidrag till organisationer för personer med
funktionsnedsättningar 2011
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar bidrag till Strokeföreningen Ost/Värmö
Nacka med 2750 kronor för 2011.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Organisationer för funktionsnedsatta som bedriver verksamhet i Värmdö
kommun kan söka ett årligt grundbidrag för sin verksamhet för medlemmar
bosatta i Värmdö. Bestämmelser för detta regleras i kommunens riktlinjer
för föreningsstöd. Ansökan om bidrag ska vara socialkontoret tillhanda
senast den 31 mars. På grund av sjukdom har Strokeföreningen
Öst/Värmdö-Nacka inkommit sent med sin ansökan. Enligt beslut i
socialnämnden 2006-02-09 § 12 är bidraget 50 kr per medlem bosatt i
Värmdö kommun.
Föreningen har 55 medlemmar och är berättigad till bidrag för 2011 med
2 750 kronor.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-06-08

Sändlista
Strokeföreningen Ost/Värmdö-Nacka
Akt

justering

111jiJ/

1

utdragsbestyrkaude

VÄRMDÖ KOMMUN
Socialnämnden

Dnr 1 1SCN/0045

SAMMANTRÄDE5PROTOKOLL
2011-06-14

Socialnämnden 2011-06-14

Sid 15 av 20

§ 62

Socialchefen informerar
Socialnämndens beslut
Till protokollet noteras att nämnden tagit del av informationen.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Socialchef Ylva Sjögren informerar om att det på senare tid varit oroligt i
Gustavsbergs centrum där det förekommit droger och langning.
Socialkontorets personal vistas så mycket som möjligt i centrum för att störa
olämplig verksamhet.
Nämnden tackar för informationen

Sändlista
Akt
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§ 63

Information om Centrum för Arbete och Studier (CAS)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden kommer att bjuda in CAS att informera om sin
verksamhet vid ett socialnämndsmöte i höst.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sändlista
Akt

justering
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§ 64

Rapport: Bostad först
Socialnämndens beslut
1. Till protokollet noteras att nämnden tagit del av rapporten om
“Bostad först”.
2. Nämnden beslutar att överlämna rapporten till Värmdö Bostäder och
kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett socialkontoret i uppdrag att arbeta efter modellen
“Bostad först”. Rapporten beskriver socialkontorets arbete och samarbete
med Värmdö Bostäder.

Sändlista
Värmdö Bostäder
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 65

Rapport om skuldsanering
Socialnämndens beslut
1. Aktuell rapport läggs till handlingarna.
2. Aktuell rapport överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden tar del av rapporten om skuldsanering.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-05-13

Sändlista
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 66

Delgivningar
Resultatet av den uppsökande verksamheten år 2010, tandvårdsenheten,
Stockholms läns landsting. Dnr 1 1SCN/0l91.
Brev från IFD Idell Förening Direkthjälp om avtalet mellan IFD och
socialkontoret. Dnr 1OSCN/379.
Meddelandeblad nr 4/20 1 ifrån Socialstyrelsen: Nya bestämmelser om Lex
Sarah den 1juli2011.
Information om händelse vid Holmviksskogens gruppboende. Dnr
1 1SCN/0196.
Avtal om Futuros verksamhet, mobiliseringskurs inom Kom An. Dnr
1 1SCN/0227.
Avtal om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Dnr 1 1SCN/0224.
Avtal för SFI-undervisning för flyktingar. Dnr 1 1SCN/0225.
Avtal för SFI-undervisning för invandrare. Dnr 1 1SCN/0226.
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§ 67

Delegationer
Följande delegationsbeslut noteras:
A. Beslut fattade under perioden 2011-05-04—2011-06-13 enligt
socialtjänstlagen, föräldrabalken, förvaltningslagen, LVM och LVU på
individ- och familjeomsorgen.
B. Beslut fattade av familjerätten 2011-01-20—2011-06-13.
C. Beslut om bostadsanpassningsbidrag under perioden 2011-05-31
2011-06-10.

—

D. Beslut om serveringstillstand under perioden 2011-05-04—2011-06-01.
E. Beslut fattade under perioden 2011-04-28 —2011-06-13 enligt LSS och
SoL av biståndsenheten funktionshinder.
F. Beslut fattade under perioden 2011-02-01
socialpsykiatrienheten.

justering
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