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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
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Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-02-23 kl. 09:00 Paragrafer 
 

 §§ 7 -  13 

Underskrifter 

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

 

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

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

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-02-18 

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-23 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-03-16 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Distans via Teams, 2021-02-18 15:00 – 16:20 
Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Birgitta Dickson, 1:a vice ordförande 
(M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anni Ullberg (S) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Claus Engström (SD) 
Jasmin Norgren (SD) 
Helena Austrell (S) 
Marcus Sköld (M) 
 

Marlene Juthstrand (KD) 
Johnny Storskörd (SD) 
Christer Norberg (S) 
Amal Yazigi (V) 
Anette Nyberg (SD) 
Birgitta Nylund (S) 
Lars Thomasson (C) 

Övriga deltagare  – socialchef,  – sekreterare,   
– sekreterare,  - samordnare kvalitets- och 

verksamhetsstöd,  – avdelningschef utföraravdelningen, 
 – avdelningschef social & arbetsmarknadsavdelningen, 

 - Carelli assistans Temaärende § 10,  Carelli 
assistans Temaärende § 10. 
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§ 7 Förfrågningsunderlag för utförande av 
ledsagar- och avlösarservice enligt 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem 
(LOV) 

 Dnr SN 21/0033 

Beslut 
Socialnämnden godkänner uppdaterat förfrågningsunderlag enligt LOV för 
insatserna ledsagar- och avlösarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (LSS). 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade år 2011 om att införa valfrihetssystem, LOV, för 
insatserna hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1§ samt 
ledsagar- och avlösarservice enligt LSS. Efter Socialnämndens beslut 
publicerades upphandlingen av samtliga tre tjänster i samma upphandling. 
Förfrågningsunderlaget har uppdaterats vid två tillfällen efter införandet, senast 
år 2017. Ansökningar som inkommit har prövats fortlöpande. 

Det finns i dagsläget en privat utförare, Destinys care, av ledsagar- och 
avlösarservice enligt LSS i kommunen. Med anledning av att utförarens avtal 
med tillhörande tilläggsavtal går ut under sommaren år 2021 samt att insatserna 
hemtjänst och ledsagar- och avlösarservice numera hanteras inom olika 
nämnder har förfrågningsunderlagen delats och därmed har två nya underlag 
tagits fram. Förfrågningsunderlaget, med dess krav, för ledsagar- och 
avlösarservice har ytterligare anpassats efter målgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 januari år 2021. 

• Förfrågningsunderlag LOV ledsagar- och avlösarservice enligt LSS, 
bilaga 1. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppdaterat förfrågningsunderlag enligt LOV för 
insatserna ledsagar- och avlösarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (LSS). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att nämnden beslutar enligt det.  

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning: 

”Enligt förfrågningsunderlaget så skall all personal kunna tala, skriva och 
förstå det svenska språket.  

SD begär att detta krav skall återfinnas i mallen/schemat för 
avtalsuppföljningen". 
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§ 8 Förprojektering för en gruppbostad 
enligt 9 § 9 lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 

 Dnr SN 17/0070 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret, i samverkan med 

fastighetschef, i uppdrag att inleda samarbete med Upplands Brohus 
AB (UBH) för genomförande av byggprojekt för en gruppbostad enligt 
9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

2. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att inventera 
möjligheter till projektering av ytterligare en gruppbostad enligt 9 § 9 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Sammanfattning 
Kommunens behov av grupp- och servicebostäder ökar. Socialkontoret 
bedömer att kommunen har ett kommande behov av totalt två gruppbostäder 
med totalt 12 platser.  Utöver volymökningar beror det ökade behovet på att 
Skyttens gruppbostad behöver ersättas då gruppbostaden inte lever upp till 
ställda boendekrav. 

I april år 2020 fattade Socialnämnden beslut om att genomföra byggprojekt av 
en gruppbostad.  

Vid nytt sammanträde den 19 maj år 2020 beslutade Socialnämnden att 
återremittera ärendet till socialkontoret för att återkomma med en mer 
kostnadseffektiv lösning för ett LSS-boende. Diskussioner har inletts med 
Upplands Brohus AB för en ny tilltänkt tomt där mark är anvisad. 

Detta byggprojekt är tänkt att tillgodose kommunens behov av sex (6) 
boendeplatser.  

Socialkontoret ser behov av ytterligare platser, som kompensation för tänkt 
avveckling av Skyttens gruppbostad, varför projektering av ytterligare en 
gruppbostad behöver inledas.  

Socialnämnden kommer fortlöpande få information under projektens gång och 
projektbudget ska presenteras och beslutas i nämnd. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 januari år 2021 
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Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret, i samverkan med 

fastighetschef, i uppdrag att inleda samarbete med Upplands Brohus 
AB (UBH) för genomförande av byggprojekt för en gruppbostad enligt 
9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

2. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att inventera 
möjligheter till projektering av ytterligare en gruppbostad enligt 9 § 9 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att nämnden beslutar enligt det.  

 
Beslutet skickas till: 

• Upplands-Brohus AB 
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§ 9 Socialkontorets svar på 
Socialdemokraternas ledamotsinitiativ 
gällande att återställa Bergvik 

 Dnr SN 21/0048 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Socialkontorets svar på Socialdemokraternas 
ledamotsinitiativ gällande att återställa Bergvik. 

Sammanfattning 
Bergvik är en plats med naturskön miljö där daglig verksamhet har bedrivits 
med bland annat trädgårdssysslor. Omfattande brister har dock identifierats i 
lokalen bland annat saknas personalutrymmen, även vägen till Bergvik kräver 
upprustning samt att det råder avsaknad av tillgång till tjänligt vatten. Det 
skulle vara en mycket kostsam investering att rusta upp Bergvik till den nivå 
som krävs för att kunna bedriva verksamheten i nuvarande lokaler. För att inte 
gå miste om Bergviks fina miljö kommer platsen framöver att användas som 
utflyktsmål, därmed kommer flera personer i olika grupper inom daglig 
verksamhet att kunna ta del av miljön.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 februari år 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Socialkontorets svar på Socialdemokraternas 
ledamotsinitiativ gällande att återställa Bergvik. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att nämnden beslutar enligt det.  
 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 10 Ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin (S) - 
Säker gångväg till Daglig verksamhet 
Västra Rydsvägen 

 Dnr SN 21/0067 

Beslut 
Ärendet lämnas till Socialkontoret för beredning.  

Sammanfattning 
Kerstin Ahlin (S) väcker ett ledamotsinitiativ på Socialnämndens sammanträde 
den 18 februari.  

I ledamotsinitiativet framgår att Socialdemokraterna vill uppdra till 
socialchefen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skapa en säker 
gångväg till Daglig verksamhet på Västra Rydsvägen med en trottoar. 

Beslutsunderlag 
• Kerstin Ahlins (S) ledamotsinitiativ den 18 februari 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) föreslår att ärendet lämnas till Socialkontoret för 
beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Martin Normarks (L) 
förslag till beslut, och finner att nämnden beslutar enligt detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 11 Rapporter 
 

Temaärende – Carelli assistans 
 och  informerar Socialnämnden om Carelli 

assistans verksamhet samt informerar ändrade arbetsvillkor för anställda inom 
verksamheten.  

Socialchefens rapporter 

Flytten av Daglig verksamhet (LSS) - Västra Rydsvägen 
, avdelningschef social & arbetsmarknadsavdelningen 

informerar nämnden om flytten av Daglig verksamhet (LSS) som efterfrågats i 
ett ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin (S) den 17 december 2020:  

Verksamheter öppnades efter årsskiftet på 50 % i de lokaler som har 
använts tidigare. Café Fjärilens lokaler samt Medias lokaler på 
Blomstervägen kommer att användas till verksamhet som till exempel 
Ateljé och annan sysselsättning. Det finns en planering för Allégården 
som kommer öppnas upp under våren. Planeringen för att öppna upp 
daglig verksamhet på Västra Rydsvägen och behovet av att säga upp 
lokaler för att kunna finansiera den nya lokalen har pågått under lång 
tid. Beslutet om att hyra lokalen Västra Rydsvägen togs innan 
dagligverksamhet flyttade över till Socialnämnden från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden vid årsskiftet 2019/20. Bedömningen som nu har 
gjorts är att lokalerna på Västra Rydsvägen inte är tillräckligt anpassade 
för den verksamhet som ska bedrivas där och planer och pågående 
processer finns nu för att byta lokaler helt eller delvis. 

Covid 19 
• Ingen bekräftad smitta inom de verksamheter som Socialnämnden 

ansvarar för. Tyvärr har en person bekräftat smittad inom Äldre- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde. Smittspårning pågår.  

• Vaccination:  
- Vaccination av boende på Vård och omsorgsboende är genomförd. 

Personalspåret pågår de har möjlighet att vaccinera sig fram till den 
10 april. Tre tillfällen kommer att erbjudas i kommunen, ett är 
genomfört och två återstår. De som omfattas av personalspåret är all 
personal i vård och omsorg inklusive enhetschefer.  

- Utifrån det som rapporterats från andra kommuner i länet har inga 
undantag från prioriteringsordningen beviljats här i kommunen.  

- Upplands-Bro kommun stödjer husläkarmottagningarnas planering 
för övriga vaccinationsfaser.  
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Övriga frågor  
Kerstin Ahlin (S) väcker en fråga om omplacering av arbetstagare inom LSS 
som skapat oro. 

Socialchefen svarar att Socialkontoret öppnar upp verksamheter på ett corona-
säkert sätt på halvtid till varje individ. Vissa verksamheter har fortfarande inte 
haft möjlighet att öppna på grund av pandemin. Detta har inneburit ett gediget 
arbete och planering vilket under denna period har inneburit vissa 
omplaceringar, men tanken är inte att detta är en permanent lösning. 
Socialchefen uppmanar de ur personalen som upplever oro att kontakta sin 
närmsta chef så att arbetssituationen kan anpassas på bästa sätt för personal och 
brukare. 
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§ 12 Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut gällande begäran   

2. Beslut om samordnad upphandling för barn och unga enligt LOU   

3. Redovisning av statsbidrag SKR psykisk ohälsa år 2020   
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§ 13 Anmälningar 
1. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag   

2. Nationella vårdkompetensrådet - Kortsiktiga prognoser över examinerade 
från vårdutbildningar 

  

3. Länsstyrelsens information om kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt"   

4. Inbjudan till Brottsoffermyndighetens webbinarium om hedersrelaterat 
våld och förtryck 

  

5. Remiss av DS 2020:29  En utvecklad organisation för lokal statlig service 
- slutredovisning 

  

6. SKRs Nyhetsbrev 4 februari 2021 - Nu stärker vi kompetensen i 
socialtjänsten 
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