
  PROTOKOLL 1 (15)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-20 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-02-24 
kl. 14:00 

Paragrafer 
 

 §§ 11 -  20 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  

 

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

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

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-02-20 

Datum för anslags uppsättande: 2020-02-24 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-03-16 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket, plan 6, 2020-02-20 15:00 – 16:50 
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) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Helena Austrell (S) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Marcus Sköld (M) 
Claus Engström (SD) 
 

Ulf Hilonen (L) 
Marlene Juthstrand (KD) 
 
Närvarande ersättare 
Lars Thomasson (C) 
Christer Norberg (S) §11-16 och 
§18 (temaärende) 
Amal Yazigi (V) 
Birgitta Nylund (S) 
 

Övriga deltagare , nämndsekreterare 
, socialchef 

, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd 
, avdelningschef för utföraravdelningen 

, ekonomisk controller 
, enhetschef för daglig verksamhet § 18 (temaärende) 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Val av kontaktpolitiker daglig 
verksamhet 

 Dnr SN 19/0008 

Beslut 
Stig Engcrantz (M) och Kerstin Ahlin (S) utses som kontaktpolitiker till daglig 
verksamhet i Kungsängen och Brunna 

Marlene Juthstrand (KD) och Christer Norberg (S) utses som kontaktpolitiker 
till daglig verksamhet i Bro 

Sammanfattning 
Sedan beslut om kontaktpolitiker togs den 31 januari 2019 har daglig 
verksamhet överförts till Socialnämndens verksamhetsområde. Det finns därför 
lediga platser 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 27 januari 2020 

Förslag till beslut 
XX och XX utses som kontaktpolitiker till daglig verksamhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) föreslår att uppdraget som kontaktpolitiker ska delas upp 
till två kontaktpolitiker i verksamheterna i Kungsängen/Brunna och två 
kontaktpolitiker i verksamheterna i Bro. 

Kerstin Ahlin (S) erbjuder sig själv att bli kontaktpolitiker för daglig 
verksamhet i Kungsängen och Brunna föreslår att Christer Norberg (S) blir 
kontaktpolitiker för daglig verksamhet i Bro.  

Lisbeth Waern (M) föreslår att Stig Engcrantz (M) blir kontaktpolitiker för 
daglig verksamhet i Kungsängen och Brunna. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Marlene Juthstrand (KD) erbjuder sig som kontaktpolitiker för daglig 
verksamhet i Bro. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar att geografiskt dela på uppdraget som 
kontaktpolitiker för daglig verksamhet eftersom ingen har yrkat bifall till 
liggande förslag. Ordförande finner sedan att nämnden beslutar enligt Kerstin 
Ahlins (S), Lisbeth Waerns (M) och Marlene Juthstrands (KD) förslag till 
beslut.  

 
Beslutet skickas till: 

• Den/ de valda  
• Ansvarig handläggare på Socialkontoret 

 
  



PROTOKOLL 5 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 12 Beslut om förlängd projekttid SIG-
Social insatsgrupp 
Dnr SN 17/0104 

Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förlänga SIG-projekt till och 
med den 31 mars år 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade den 31 januari år 2018 beslut om att bevilja 
socialnämnden medel ur den sociala investeringsfonden. Socialnämnden erhöll 
2 570 000 kronor för att starta upp en social insatsgrupp (SIG) med en 
projekttid på två år med medel avsatta för hela år 2018 och år 2019. För att 
arbetet med projektet ska nå uppsatta mål behöver tiden för projektet förlängas. 
Socialkontoret förespråkar en förlängning av projekttiden till och med den 31 
mars år 2021. Medel kvarstår från ursprunglig ansökan varför nya medel inte 
behöver äskas.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari år 2020

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förlänga SIG-projekt till och 
med den 31 mars år 2021. 

Beslutet skickas till: 

• Socialchef
• Avdelningschef utföraravdelningen
• Enhetsledare sociala insatsgruppen/integrationsstöd
• Projektledare/lots SIG-projektet
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§ 13 Överenskommelse om fortsatt 
samverkan mellan Stockholms läns 
sjukvårdsområde och Upplands-Bro 
kommun gällande 
ungdomsmottagningen i Upplands-Bro 

 Dnr SN 19/0214 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ingå en överenskommelse mellan Region 
Stockholm/Stockholms läns sjukvårdsområde och Upplands-Bro kommun om 
fortsatt samverkan av ungdomsmottagningen i Upplands-Bro. 

Sammanfattning 
Ungdomsmottagningen i Kungsängen drivs idag av Upplands-Bro kommun 
genom ett direktavtal med Region Stockholm. Avtalet innebär bland annat att 
Upplands-Bro kommun har ansvar för det medicinska och det psykosociala 
uppdraget. Nuvarande avtal löper ut 2020-12-31. 

Region Stockholm och Storsthlm har tillsammans utrett frågan om framtida 
organisering av ungdomsmottagningar och konstaterat att kommunen inte 
längre kan vara huvudman för hälso- och sjukvården. Region Stockholm 
förordar att ungdomsmottagningar bedrivs av Stockholms läns 
sjukvårdsområde och kommunens egen regi. Stockholms läns sjukvårdsområde 
kommer framöver att stå för den medicinska delen och kommunen för den 
psykosociala (kurator). Socialkontoret delar denna bedömning och förespråkar 
att ett nytt avtal tecknas som gäller från och med 2021-01-01. Socialkontoret 
anser även att det är av vikt att ungdomsmottagningen fortsatt har en lokal 
närvaro i Upplands-Bro kommun, vilket ska framgå i det nya avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ingå en överenskommelse mellan Region 
Stockholm/Stockholms läns sjukvårdsområde och Upplands-Bro kommun om 
fortsatt samverkan av ungdomsmottagningen i Upplands-Bro. 

Beslutet skickas till: 
• Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 

registrator.lsf@sll.se 
• Storsthlm 
• Avtalshandläggare 
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2020-02-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Kvalitetsuppföljning av grupp- och 
servicebostäder LSS 

 Dnr SN 20/0025 

Beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets kvalitetsuppföljning avseende 
grupp- och servicebostäder LSS i egen regi. 

Sammanfattning 
Under 2019 genomfördes kvalitetsuppföljningar av Upplands-Bro kommuns 
nio grupp- och servicebostäder i egen regi. 56 olika punkter följdes upp och 
medarbetarintervjuer genomfördes i samtliga verksamheter. 

Uppföljningarna visar att alla verksamheter överlag har välfungerande 
arbetssätt och rutiner, det saknas dock i relativt stor omfattning skriftliga 
rutiner och en struktur för förvaring av dessa. Medarbetarintervjuer bekräftar 
dock att det finns god kännedom om lokala rutiner och arbetssätt trots att dessa 
inte finns tillräckligt dokumenterade. I verksamheter där det av olika 
anledningar finns flera vikarier var kännedomen om arbetssätt och rutiner mer 
begränsad, vilket bekräftar behovet av förbättringsarbete inom detta område. 
Vid intervjuerna beskrivs ett arbetssätt som i hög grad bedöms kunna 
säkerställa att brukarens behov tillgodoses och även rätten till 
självbestämmande och delaktighet. Sammanfattningsvis är bedömningen att det 
till viss del saknas ett välfungerande och strukturerat ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Dock arbetar samtliga verksamheter fortlöpande 
med förbättringsåtgärder.  

Granskning av den sociala dokumentationen genomfördes som en del av 
uppföljningen. Genomförandeplaner saknades för flertalet brukare i nuvarande 
journalsystem. Detta kan delvis bero på att verksamheterna har ett arbetssätt 
med så kallade strukturmappar där brukarens behov och önskemål framgår. 
Detta är ett förbättringsområde för alla verksamheter. Den löpande sociala 
dokumentationen var dock i alla verksamheter mycket god.  

Samtliga verksamheter har fått ta del av resultatet och har därefter arbetat med 
förbättringsåtgärder gällande de brister som uppmärksammades. Rutinerna som 
saknades har tagits fram och en ny struktur har byggts upp som är likadan för 
alla verksamheter. Implementeringsarbete sker fortlöpande. Förbättringsarbete 
gällande den sociala dokumentationen pågår. Även ett övergripande arbete 
gällande kvalitetsledningssystem och egenkontroller har initierats. 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2020.  

• Kvalitetsuppföljningar av samtliga verksamheter som presenteras som 
bilagor. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets kvalitetsuppföljning avseende 
grupp- och servicebostäder LSS i egen regi. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) tillåts lämna följande 
protokollsanteckning: 

SD anser det vara opraktiskt att alla enskilda LSS-boenden själva/enskilt skall 
skapa dokumenterade arbetsrutiner. Alla dessa boenden har ju, i princip, 
samma typ av verksamhet och därmed vore det mer ändamålsenligt att 
förvaltningen skapar gemensamma enhetliga rutiner, som gäller för alla dessa 
LSS-boenden. 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef utförarenheten 
• Enhetschef och samordnare LSS biståndsenheten 
• Enhetschef grupp- och servicebostäder 
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§ 15 Redovisning av öppna jämförelser 2019 
- våld i nära relationer 

 Dnr SN 19/0028 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av öppna jämförelser 2019 - våld i nära 
relationer. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera, 
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med 
undersökningen är att den ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja 
en jämlik socialtjänst med god kvalitet på nationell, regional samt kommunal 
nivå. Målet med öppna jämförelser är att kunna genomföra 
verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt se till att 
denne får rätt insatser utifrån sina behov. 

2019 års öppna jämförelse för området våld i nära relationer är den åttonde till 
ordningen sedan 2012.  

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 
resultat i öppna jämförelser området våld i nära relationer med övriga 
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg 
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019 

• Bilaga- Öppna jämförelser 2019 - våld i nära relation den 27 juni 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av öppna jämförelser 2019 - våld i nära 
relationer. 
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§ 16 Statistikrapport kvartal 4  
 Dnr SN 19/0182 

Beslut 
Socialnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal fyra. 

Sammanfattning 
Denna kvalitetsuppföljning avser kvalitet i individ- och familjeomsorgen. 
Rapporten är en del i det kvalitetsarbete som ger information och kan vara till 
grund för eventuella handlingsplaner för utökad kvalitet i socialkontorets 
arbete.  

Rapporten inhämtar uppgifter både från Statistiska Central Byrån (SCB) och 
socialkontorets interna verksamhetssystem. Siffrorna för december månad 
finns inte publicerade och kan på grund av detta inte redovisas. 

I de ärendeslag där antal ärenden understiger fyra personer kommer inte någon 
redovisning att ske på grund av sekretesskäl. I andra sammanhang där statistik 
redovisas, exempelvis Kolada, redovisas ingen statistik om individantalet 
understiger fyra personer och vi har antagit samma mått. 

Statistikrapporter ska lämnas kvartalsvis. Under 2019 har en rapport lämnats in 
för de första tre kvartalen. Den här rapporten behandlar statistik för hela 2019. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22 

• Statistikrapport kvartal 4 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal fyra. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) tillåts lämna följande 
protokollsanteckning: 

SD vill gärna se att förvaltningen, så långt möjligt är för de kvalitets-
/effektivitets-mål som återfinns i statistikrapporten, redovisar måluppfyllnaden 
i procent (%). 
 
Exempel i denna rapport är kapitel 2.5.1, sida 13, där måluppfyllelsen för de 
gjorda insatserna i syfte att ”avsluta missbruk”, med fördel kunde ha redovisats 
i procent (%). Detta underlättar då för oss politiker att se trenderna, dvs. går det 
bättre eller sämre? 
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§ 17 Verksamhetsberättelse 2019 - 
Socialnämnden 

 Dnr SN 19/0124 

Beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2019, vilken översänds 
till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2019 i enlighet med 
Kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av 
fullmäktige beslutade budgeten för 2019.      

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2020 

• Verksamhetsberättelse 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2019, vilken översänds 
till Kommunstyrelsen. 

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 18 Rapporter 
 

Temaärende – Daglig verksamhet 
 - avdelningschef utföraradelningen och  - 

enhetschef för daglig verksamhet informerar nämnden om daglig verksamhet 
och deras samarbeten, sysselsättning och aktiviteter. 

Socialchefen informerar 
 – Avdelningschef utföraravdelningen informerar nämnden 

om: 

• Invigning av ny servicebostad på Ringvägen den 23 mars kl. 15.00   

• Ett barnskyddsteam startas upp den 1 mars vilket är ett projekt med stöd 
från sociala investeringsfonden. 

• Organisationsförändringar med följande struktur:  
- Socialpsykiatrienheten 

Enhetschef   
 
- Stödenheten för barn, unga och familjer 

Enhetschef  
Familjebehandling 
Familjesamverkan (Lövstasamarbetet) 
Bryggan 
Ungdomsmottagningen 
Stöd för våldsutsatta (uppdrag från vuxenenheten) 
Barnskyddsteam (projekt sociala insatsfonden) 
Samt planering för sociala skolteam tillsammans med  

, resursteamet inom utbildningskontoret 
 
- Stödenheten för unga och vuxna 

Enhetschef  
Härnevimottagningen 
Ungdomsstödjare 
SIG 
Stödboende EKB (Lane) 
Integrationsstöd 
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 - Socialchef informerar nämnden om: 

• Funkismello och Upplands-Bros bidrag som tävlar i delfinal på Nalen 
den 28 april kl. 18:30 

• Kommunens nya podd ”Bättre tillsammans” 

• Seminarium och öppet hus - Min Utredning ungdom den 11 mars kl. 
13:00 och 15:00  

• Tackar , avdelningschef för kvalitets- och 
verksamhetsstöd som avslutar sin anställning hos oss i Upplands-Bro 
kommun. 

Ordförande informerar 
Informerar nämnden om en artikel som hyllar socialtjänsten.  
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§ 19 Delegationsbeslut 
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§ 20 Anmälningar 
1. Meddelande inför antagande av detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71 

m.fl.), nr 1502, Bro 
  

2. Protokoll från Överförmyndaren i Järfälla och Upplands-Bro kommuner, 
2019-12-17 

  

3. Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan 
staten och SKR om Psykisk hälsa 2020 

  

4. Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen    
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