
  PROTOKOLL 1 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-12-16 

kl. 13:00 
Paragrafer 
 

 §§ 102 -  106 &  

§§ 108- 110 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

 

Ordförande 

 ..................................................................  

Martin Normark (L) 

Justerare 

 ..................................................................   

Kerstin Ahlin (S)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-12-12 

Datum för anslags uppsättande: 2019-12-16 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-01-06 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2019-12-12 15:00 – 16:15 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M) 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 

Anni Ullberg (S) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Marcus Sköld (M) 

Claus Engström (SD) 

Annette Nyberg (SD) 

 

Helena Austrell (S) 

Berit Brofalk (C) 

Amal Yazigi (V) 

 
Närvarande ersättare 

Marlene Juthstrand (KD) 

Christer Norberg (S) 

Johnny Storskörd (SD) 

Övriga deltagare , sekreterare 

, socialchef 

, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd 

, avdelningschef för utföraravdelningen §§ 102–106 

, ekonomisk controller §§102–106 

 

 

 



  PROTOKOLL 2 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Plats och tid Gemaket, 2019-12-12 15:00 – 16:15 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M) 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 

Anni Ullberg (S) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Marcus Sköld (M) 

Claus Engström (SD) 

Annette Nyberg (SD) 

 

Helena Austrell (S) 

Berit Brofalk (C) 

Amal Yazigi (V) 

 
Närvarande ersättare 

Marlene Juthstrand (KD) 

Christer Norberg (S) 

Johnny Storskörd (SD) 

Övriga deltagare , sekreterare 

, socialchef 

, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd 

 

 

 

 
Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-12-12 

kl. 16:30 
Paragraf 
 

 § 107 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

 

Ordförande 

 ..................................................................  

Martin Normark (L) 

Justerare 

 ..................................................................   

Kerstin Ahlin (S)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-12-12 

Datum för anslags uppsättande: 2019-12-13 Datum för anslags nedtagande: 2020-01-03 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 

 

.....................................................................  

 



  PROTOKOLL 3 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

 

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 

§ 102 Revidering av Socialnämndens 
delegationsordning 

4 

§ 103 Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd 5 

§ 104 Revidering av riktlinjer för barn och unga 7 

§ 105 Val av kontaktpolitiker Gruppbostäder och 
servicebostäder enligt LSS 

9 

§ 106 Verksamhetsplan 2020 Socialnämnden 10 

§ 107 Upphandling av personlig assistans enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU) 

12 

§ 108 Rapporter 15 

§ 109 Delegationsbeslut 16 

§ 110 Anmälningar 17 

   

 
 

Ändring av föredragningslista: Temaärende - Socialkontorets arbete med 

orosanmälningar och orossamtal flyttas till nämndssammanträdet i januari 

istället.  

 

  



  PROTOKOLL 4 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 102 Revidering av Socialnämndens 
delegationsordning 

 Dnr SN 19/0107 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 

revidering uppstår.  

Den delegationsordning som antogs av Socialnämnden den 26 september 2019, 

§ 3, diarienummer SN 19/0107 har reviderats på flera punkter. 

Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen. 

Revidering har gjorts av personalärenden kapitel 9 och tillägg under teckna 

avtal kapitel 12. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019 

 Bilaga Socialnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordningen. 

 

  



  PROTOKOLL 5 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 103 Reviderade riktlinjer ekonomiskt 
bistånd 

 Dnr SN 19/0225 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd 

2. Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd är giltiga från den 1 

januari år 2020 till den 31 januari år 2021 

Reservationer  

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd sker en gång per år. Reviderad 

text är rödmarkerad. Verksamheten har under år 2019 inte haft anledning att 

förändra sina riktlinjer på grund av förändrat lagstiftning eller uppdrag. De 

revideringar som är gjorda berör bland annat prisjusteringar avseende högsta 

godtagbara hyra, utvidgad beskrivning av kostnader för hushållsel samt 

tydliggörande av bedömningar avseende återföreningsresor och krav för 

målgruppen ensamkommande barn och unga. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-13 

 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd 

2. Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd är giltiga från den 1 

januari år 2020 till den 31 januari år 2021 

Reservationstext 

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering:  

I kapitel 9.3.5 ”Återföreningsresor” kan man läsa att migrationsverket ger 

resebidrag för flyktingar boende i Sverige. SD kan därmed inte se att det finns 

något behov av att kommunen skall bevilja dessa personer extra ”resestöd” 

som ekonomiskt bistånd. I texten pekar man på ”synnerliga skäl”, men SD kan 

inte se någon rimlighet i att kommunens invånare skall betala ut extra pengar 



  PROTOKOLL 6 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

för denna typ av resor och SD kan i detta fall förutse tydliga risker med 

kommande bidragsfusk. 

Beslutet skickas till: 

 Socialchef  

 Avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd 

 Enhetschef vuxenenheten 

 Samordnare ekonomiskt bistånd  

 Samordnare integration  

 

  



  PROTOKOLL 7 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 104 Revidering av riktlinjer för barn och 
unga 

 Dnr SN 19/0303 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för barn och unga 

2. Reviderade riktlinjer för barn och unga är giltiga från den 1 januari år 

2020 till och med den 31 januari år 2021 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari år 2020 blir barnkonventionen inkorporerad i 

svensk lag. Den utredning som skulle ha redovisat sitt betänkande i november 

år 2019 blir försenad ett år. Uppdraget är att kartlägga hur svensk lagstiftning 

och praxis överensstämmer med konventionen. Socialkontoret kommer att 

bevaka resultatet av betänkandet för att se i vilken mån detta ger anledning till 

kommande förändring i riktlinjer för barn och unga.  

Revidering av riktlinjer för barn och unga sker en gång per år. Verksamheten 

har under år 2019 inte haft anledning att förändra sina riktlinjer på grund av 

förändrad lagstiftning eller uppdrag.  

Det tillägg som är gjort är en beskrivning av metod som används i 

utredningsarbetet riktat till unga. Verksamheten har under året infört ”Min 

Väg” vars material ska ge den unge ökad delaktighet i handläggningen samt 

förståelse för socialtjänstens utredningsarbete. Tillägget är rödmarkerat och 

återfinns under rubriken 2.3 Utredningskontakter med barn. Övriga 

revideringar är av redaktionell karaktär. 

Det kan i sammanhanget tilläggas att kommunens arbete för att införliva 

barnkonventionen berör fler delar än de som kan beskrivas i riktlinjerna för 

barn och unga.  

Andra aktiviteter, som angår hela kommunens olika verksamheter, kan till 

exempel vara utbildning i hur samtal förs med barn, hur intern och extern 

samverkan fungerar samt hur man tillgängliggör information till barn och unga. 

Framgångsrikt arbete för att införliva barnkonventionens krav fordrar 

strategiskt arbete på en kommunövergripande nivå. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14 (SN 19/0303) 

 Riktlinjer för barn och unga 

 



  PROTOKOLL 8 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för barn och unga 

2. Reviderade riktlinjer för barn och unga är giltiga från den 1 januari år 

2020 till och med den 31 januari år 2021 

 

Beslutet skickas till: 

 Tillförordnad enhetschef barn och unga 

 Avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd 

 Socialchef 
  



  PROTOKOLL 9 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 105 Val av kontaktpolitiker Gruppbostäder 
och servicebostäder enligt LSS 

 Dnr SN 19/0008 

Beslut 

Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS 

Stig Engcrantz (M), den andra platsen bordläggs.  

Sammanfattning 

Sedan beslut om kontaktpolitiker togs den 31 januari 2019 har två platser blivit 

lediga. Det finns därför en ledig plats som kontaktpolitiker på ovanstående 

verksamhet som ska tillsättas. 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 

om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 

även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 

konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 

kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 

timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 

riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019. 

Förslag till beslut 

Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS 

Två representanter (tillsammans med Jeanette Bustos Cesped (V) och Daniele 

Spagnolo (KD)) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) föreslår att Stig Engcrantz (M) fyller en av platserna som 

kontaktpolitiker.  

Kerstin Ahlin (S) föreslår att den andra platsen som kontaktpolitiker bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den/de valda 

 

  



  PROTOKOLL 10 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 106 Verksamhetsplan 2020 Socialnämnden 
 Dnr SN 19/0349 

Beslut 

Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan 2020 enligt socialkontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S), Helena Austrell (S) och Amal Yazigi (V) 

reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget 2020 vid sitt 

sammanträde den 27 november 2019. Kommunfullmäktige fastställde 

Socialnämndens huvudram till 232 900 tkr. I ramen ingår omfördelning från 

Äldre- och omsorgsnämnden med 5 000 tkr samt 17 700 tkr för överföring av 

daglig verksamhet från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Ramen för 

ekonomiskt bistånd uppgår till 15 800 tkr.  

Socialkontoret har utifrån Kommunfullmäktiges beslut upprättat 

Verksamhetsplan 2020 för Socialnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2019 

 Bilaga Verksamhetsplan 2020 Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan 2020 enligt socialkontorets förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma budget 

2020. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut och Socialdemokraternas och Vänsterpartiet gemensamma förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 

enligt kontorets förslag. Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för 

kontorets förslag till beslut och ”Nej” står för Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiets förslag till beslut. Resultatet ger 7 ”Ja”-röster och 4 ”Nej”-

röster vilket innebär att nämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

 



  PROTOKOLL 11 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja  Nej 

Lisbeth Waern (M) vice ordf. X  

Marcus Sköld (M) X  

Daniele Spagnolo (KD) X  

Berit Brofalk (C) X  

Annette Nyberg (SD) X  

Claus Engström (SD) X  

Kerstin Ahlin (S) 2:a vice ordf.  X 

Anni Ullberg (S)  X 

Helena Austrell (S)  X 

Amal Yazigi (V)  X 

Martin Normark (L) Ordf.  X  

 

Beslut sänds till:  

 Kommunfullmäktige 

  



  PROTOKOLL 12 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 107 Upphandling av personlig assistans 
enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU) 

 Dnr SN 19/0285 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner upphandlingsdokumentet gällande 

upphandling av kommunens personliga assistans enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU). 

2. Socialnämnden delegerar till socialchef att skriva på tilldelningsbeslut 

samt teckna avtal med utföraren som vunnit upphandlingen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S), Helena Austrell (S) och Amal Yazigi (V) 

reserverar sig mot beslutet.  

Annette Nyberg (SD) och Claus Engström (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 23 maj 2019 om att upphandla kommunens 

personliga assistans som idag drivs i egen regi på entreprenad, enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU).  

För att effektivisera upphandlingsarbetet och för att göra anbudet mer attraktivt 

för potentiella utförare sker upphandlingen tillsammans med Järfälla kommun. 

Tjänstepersoner från respektive kommun har arbetat fram ett 

upphandlingsdokument och en modell för utvärdering av anbud vilka 

presenteras i bilaga 1 och 2. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2019. 

 Upphandlingsdokument. 

 Modell för utvärdering av anbud. 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner upphandlingsdokumentet gällande 

upphandling av kommunens personliga assistans enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU). 

2. Socialnämnden delegerar till socialchef att skriva på tilldelningsbeslut 

samt teckna avtal med utföraren som vunnit upphandlingen. 



  PROTOKOLL 13 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut och Socialdemokraternas förslag om avslag. Ordförande ställer förslagen 

mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag. Votering 

begärs och genomförs där ”Ja” står för kontorets förslag till beslut och ”Nej” 

står för avslag. Resultatet ger 5 ”Ja”-röster, 4 ”Nej”-röster och 2 som avstår 

vilket innebär att nämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja  Nej Avstår 

Lisbeth Waern (M) vice ordf. X   

Marcus Sköld (M) X   

Daniele Spagnolo (KD) X   

Berit Brofalk (C) X   

Annette Nyberg (SD)   X 

Claus Engström (SD)   X 

Kerstin Ahlin (S) 2:a vice ordf.  X  

Anni Ullberg (S)  X  

Helena Austrell (S)  X  

Amal Yazigi (V)  X  

Martin Normark (L) Ordf.  X   

 

 

 

 



  PROTOKOLL 14 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Reservationstext 

Socialdemokraternas reservationstext:   

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att upphandla personlig 

assistans enligt LOU.  

Vi har flera farhågor och frågor angående personlig assistans. Vad händer om 

entreprenören tar över kommunens personal och sedan inte får några kunder?  

Då blir ”vår” personal arbetslös. Kan vi gå in i det med öppna ögon och gott 

samvete? Kommunens juridiska ansvar kvarstår enligt utredningen.  

Den frågan finner vi ej besvarad. Vi är oroliga för att det bli kostnader för 

kommunen som kommunen inte kan påverka.  

Hur stora blir omställningskostnaderna? Vi kan inte se vad det blir för 

ekonomisk fördel för kommunen?  

Vi socialdemokrater tycker att man borde vänta med detta ärende tills beslut är 

taget gällande den LSS-utredning som presenterades i början av detta år och 

som blev återremitterad. Där står ”Föreslagna förändringar kan komma att 

påverka insatsen i personlig assistans. 

 

Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef utföraravdelningen 

 Enhetschef personlig assistans 

 Enhetschef biståndsenheten 

 Socialnämnden Järfälla kommun 
  



  PROTOKOLL 15 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 108 Rapporter 
   

Socialchefens rapporter  

, socialchef informerar nämnden om: 

 Ny servicebostad på Ringvägen som vi får tillgång till den 1 februari. 

 Ny chef på hälso- och sjukvårdsenheten. 

 Önskar alla en god jul och ett gott nytt år och tackar för ett gott 

samarbete under året som har gått. 

 

Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla en god jul!  

 

 

  



  PROTOKOLL 16 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 109 Delegationsbeslut 
   

 

 

  



  PROTOKOLL 17 (17)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 110 Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 

2019 - Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Marcus Sköld (M)  

  

2. Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom Upplands-

Bro kommun 

  

3. Delegationslista 2019-10-01 - 2019-10-31   

4. Samråd om ändring av detaljplan Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. 

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), nr 1301Ä2, 

Kungsängen 

  

5. Samråd förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning Täppan 

(Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, Bro. 
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