
  PROTOKOLL 1 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-01-10 
kl. 16:15 

Paragrafer 
 

 §§ 1 -  5 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ...................................................................  
Sanna Ajaxén 

Ordförande 
 ...................................................................  
Martin Normark (L) 

Justerare 
 ...................................................................   
Kerstin Ahlin (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-01-10 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-01-10 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-01-31 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Gemaket, 2019-01-10 15:00-15:30 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anette Nyberg (SD) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Susanne Engzell (S) 
 

Annelie Åberg (SD) 
Jessica Dannefalk (S) 
Marcus Sköld (M) 
Sussanne Persson (V) 
Marlene Juthstrand (KD) 
 
Närvarande ersättare 
Ulf Hilonen (L) 
Helena Austrell (S) 
Berit Brofalk (C) 
 

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, Sekreterare 
Helena Åman, Socialchef 
Elisabeth Rågård, Avdelningschef 

 



  PROTOKOLL 2 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 1 Inrättande av arbetsutskott, fastställande 

av antal ledamöter samt val av ledamöter 
3 

§ 2 Inrättande av beredning, fastställande av 
antal ledamöter samt val av ledamöter 
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§ 3 Rapporter 7 
§ 4 Delegationsbeslut 8 
§ 5 Anmälningar 9 
   

 
 

 

 
  



  PROTOKOLL 3 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter samt 
val av ledamöter 

 Dnr SN 18/0205 

Beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 

2 ersättare. 
3. Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utses: Martin Normark 

(L), Lisbeth Waern (M), Kerstin Ahlin (S). 
4. Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott utses: Ricard Wikman 

Koljo (C), Helena Austrell (S). 
5. Till ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses: Martin Normark 

(L)  
6. Till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses: Lisbeth 

Waern (M). 

Sammanfattning 
Socialnämnden får inrätta utskott. Utskott ska bestå av det antal ledamöter och 
ersättare som Socialnämnden beslutar. Inom ett utskott väljer nämnden bland 
utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande.  
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och 

X ersättare. 
3. Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utses: XX 
4. Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott utses: XX 
5. Till ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses XX 
6. Till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses: XX 

 
 
 



  PROTOKOLL 4 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) föreslår: 
 

1. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 
2 ersättare. 

2. Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utses: Martin 
Normark (L), Lisbeth Waern (M). 

3. Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott utses: Ricard Wikman 
Koljo (C) 

4. Till ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses Martin 
Normark (L) 

5. Till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses: Lisbeth 
Waern (M) 

 
Kerstin Ahlin (S) föreslår:  
 

1. Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott: Kerstin Ahlin (S) 
2. Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott utses: Helena Austrell (S) 

 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, och frågar om nämnden 
kan besluta enligt dessa. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Martin 
Normark (L) och Kerstin Ahlin (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 5 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Inrättande av beredning, fastställande 
av antal ledamöter samt val av 
ledamöter 

 Dnr SN 18/0206 

Beslut 
1. Beredning inrättas 
2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 7 ledamöter och 

ersättare vid behov. 
3. Socialnämndens beredning ska under mandatperioden bestå av 

socialnämndens presidium samt en ledamot vardera från övriga partier 
som är invalda i socialnämnden. 

4. Till ytterligare deltagare i socialnämndens beredning utses: Jeanette 
Bustos Cesped (V), Anette Nyberg (SD), Ricard Wikman Koljo (C) 
Daniel Spagnolo (KD). 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av ärenden 
som ska beslutas i nämnd. Arbetsutskottet ska bestå av det antal ledamöter och 
ersättare som Socialnämnden beslutar. Inom ett utskott väljer nämnden bland 
utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
1. Beredning inrättas 
2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och 

X ersättare. 
3. Socialnämndens beredning ska under mandatperioden bestå av 

arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som är 
invalda i socialnämnden. 

4. Till ytterligare deltagare i socialnämndens beredning utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) föreslår 
 

1. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 7 ledamöter och 
ersättare vid behov. 



  PROTOKOLL 6 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

2. Socialnämndens beredning ska under mandatperioden bestå av 
Socialnämndens presidium samt en ledamot vardera från övriga partier 
som är invalda i socialnämnden. 

 
Representanter för respektive parti namnges. 
 

Till ytterligare deltagare i socialnämndens beredning utses:  
Jeanette Bustos Cesped (V)  
Anette Nyberg (SD) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Daniele Spagnolo (KD). 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt dessa förslag. Ordförande 
finner att nämnden beslutar enligt Martin Normark (L) förslag till beslut med 
respektive partis representanter. 

 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret   



  PROTOKOLL 7 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Rapporter 
   

Helena Åman, Socialchef 

• Presenterar sig själv. 
• Nämnden informeras om en kommande utbildningsdag. 

 
  



  PROTOKOLL 8 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Delegationsbeslut 
1. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-27 

 Dnr SN 16/0021 
  

 

 
  



  PROTOKOLL 9 (9)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-10 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Anmälningar 
1. Beslut, Inspektionen för vård och omsorg bifaller Humana Omsorg AB:s 

ansökan om tillstånd att bedriva särskild boendeform för äldre personer 
som behöver särskilt stöd  

  

2. IVO:s beslut 2018-12-13 angående tillstånd att bedriva särskild 
boendeform för äldre - Frösunda Omsorg AB, dnr 6.3.1-12642/2018 

  

3. Dom i mål 100075-18 gällande omedelbart omhändertagande av unga, 
Kammarrätten avslår överklagandet. 

  

4. Dom i mål 24256-18 och 24261-18 gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten avvisar delar av yrkandena om 
bistånd för boende september 2018 samt magasineringskostnader och 
avslår överklagandena i övrigt 

  

5. Beslut, tillförordnad kontorschef för socialkontoret 2019-01-03--2019-01-
06 och 2019-01-08 

  

6. JO:s beslut i ärende dnr 2984-2018 angående kritik för långsam 
handläggning 

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november 2018 - Reglemente med gemensamma betsämmelser för 
kommunstyrelsen och samtliga nämnd 

  

8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november 2018 - Reviderat reglemente för Bygg- och miljönämnden  

  

9. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november 2018 - Reviderat reglemente för Tekniska nämnden 

  

10. Cirkulär 18:60 från Sveriges Kommuner och Landsting   

11. Cirkulär 18:61 från Sveriges Kommuner och Landsting    

12. Cirkulär 18:62 från Sveriges Kommuner och Landsting   

13. Dom i mål 25333-18 gällande upphörande av vård av unga, 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.   
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