
  PROTOKOLL 1 (7)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-10-22 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-10-29 
kl. 15:30 

Paragrafer 
 

 §§ 56 -  60 

Underskrifter 

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

 

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

Justerare 
 ..................................................................  
Karstin Ahlin (S)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-10-22 

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-29 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-11-19 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Teams och Gemaket, plan 6, 2020-10-22 15:00 – 17:00 
Ajournering  

 Ledamöter i Gemaket Närvarande ersättare i Gemaket 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Birgitta Dickson, 1:a vice ordförande 
(M) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Claus Engström (SD) 
Ledamöter via Teams 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anni Ullberg (S) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Helena Austrell (S) 
Marcus Sköld (M) 
Jasmin Norgren (SD) 
 

Malin Fornander (M) 
Johnny Storskörd (SD) 
 
Närvarande ersättare via Teams 

Birgitta Nylund (S) 
Lars Thomasson (C) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Amal Yazigi (V) 
Stig Engcrantz (M) 
Annette Nyberg (SD) 
 

Övriga deltagare  - nämndsekreterare,  – socialchef, 
 - trygghets- och preventionssamordnare, 

 – controller,  – enhetschef barn och ungdom, 
 – metodstödjare på barn- och ungdomsenheten, 

 – avdelningschef utföraravdelningen 



  PROTOKOLL 2 (7)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-10-22 

 

 

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 
§ 56 Val av ny ledamot och vice ordförande i 

Socialnämndens arbetsutskott efter 
Lisbeth Waern (M) 

3 

§ 57 Revidering av riktlinjer för 
Biståndsenhetens handläggning av LSS 
och socialpsykiatri 

4 

§ 58 Rapporter 5 
§ 59 Delegationsbeslut 6 
§ 60 Anmälningar 7 
   

 
  



  PROTOKOLL 3 (7)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56 Val av ny ledamot och vice ordförande i 
Socialnämndens arbetsutskott efter 
Lisbeth Waern (M) 

 Dnr SN 18/0205 

Beslut 
1. Birgitta Dickson (M) utses till ny ledamot i Socialnämndens arbetsutskott 

efter Lisbeth Waern (M). 
2. Birgitta Dickson (M) utses till ny vice ordförande i Socialnämndens 

arbetsutskott efter Lisbeth Waern (M). 

Sammanfattning 
Lisbeth Waern (M) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Socialnämnden behöver därför utse en ny ledamot och 
vice ordförande i Socialnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2020. 

Förslag till beslut 
1. XX (M) utses till ny ledamot i Socialnämndens arbetsutskott efter 

Lisbeth Waern (M). 
2. XX (M) utses till ny vice ordförande i Socialnämndens arbetsutskott 

efter Lisbeth Waern (M). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att Birgitta Dickson (M) 
utses till ledamot och vice ordförande i Socialnämndens arbetsutskott. Han 
frågar om nämnden kan besluta enligt detta och finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Den valde / de valda 
• Socialnämndens arbetsutskott 
• Förtroendemannaregistret 
• Nämndsekreterare 

  



  PROTOKOLL 4 (7)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 57 Revidering av riktlinjer för 
Biståndsenhetens handläggning av 
LSS och socialpsykiatri 

 Dnr SN 20/0319 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för 
biståndsenhetens handläggning av LSS och socialpsykiatri enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och LSS. 

Sammanfattning 
Socialkontoret har riktlinjer för sina olika verksamheter. Tidigare har riktlinjer 
för LSS och socialpsykiatri ingått i riktlinjer för biståndsenhetens hela 
verksamhet. En egen riktlinje för LSS och socialpsykiatri har upprättats utifrån 
att Upplands-Bro kommun har fått två olika nämnder, Socialnämnden och 
Äldre- och omsorgsnämnden. LSS och socialpsykiatri ligger under 
Socialnämndens ansvarsområde och en ny version har upprättats. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18 
• Riktlinjer för Biståndsenhetens handläggning av LSS och 

socialpsykiatri 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för 
biståndsenhetens handläggning av LSS och socialpsykiatri enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och LSS. 
 
  



  PROTOKOLL 5 (7)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 58 Rapporter 
   

Temaärende 1 – Redovisning av kommunens arbete med 
handlingsplaner mot våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck 

 informerar nämnden om kommunens arbete mot våld i nära 
relation och hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Temaärende 2 - Signs of safety:  
 enhetschef barn och ungdom och  metodstödjare 

på barn- och ungdomsenheten, informerar nämnden om metoden Signs of 
safety samt resultat av den brukarundersökning som genomförts med stöd av 
enkätverktyget inom metoden.  

 

Ekonomisk rapport 
, controller, lämnar en ekonomisk rapport till nämnden. 

 

Socialchefens rapport  
Ökad smittspridning men ingen rapport om smittspridning i Socialnämndens 
verksamheter. Planering pågår för personalförsörjning och skyddsutrustning.  
  



  PROTOKOLL 6 (7)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59 Delegationsbeslut 
 
1. Överklagan avslag återansökan Migrationsverket   

2. Tilldelningsbeslut upphandling avhopparverksamhet   

3. Ordförandebeslut 6§ LVU med särskilda bestämmelser om vård av unga   

4. Beslut enligt § 11 LVU   

5. Delegeringslista 2020-09-01 - 2020-09-30   

 
  



  PROTOKOLL 7 (7)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60 Anmälningar 
 
1. Rapport om trygghetsarbetet i kommunerna i Stockholms län   

2. Inbjudan - Grundkurs i dödsboanmälan den 1 december 2020   

3. Kommunstyrelsens beslut § 89 - Namnpolicy - principer för namngivning i 
Upplands-Bro kommun 
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