


  

PROTOKOLL 2 (21)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-15 

 

 

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 
§ 14 Lokalbehovsrapport 2022 3 
§ 15 Budgetunderlag år 2022 med plan för år 

2023-2024 
4 

§ 16 Verksamhetsberättelse år 2020 
Socialnämnden 

6 

§ 17 Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden 8 
§ 18 Yttrande - Storsthlms rekommendation 

gällande överenskommelse om samverkan 
vid uppsökande verksamhet – munhälsa 

10 

§ 19 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 januari 2021 

12 

§ 20 Val av kontaktpolitiker för socialpsykiatri 14 
§ 21 Vårdnadsöverflytt 16 
§ 22 Vårdnadsöverflytt 17 
§ 23 Rapporter 18 
§ 24 Delegationsbeslut 19 
§ 25 Anmälningar 20 
   

 
  



  

PROTOKOLL 3 (21)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Lokalbehovsrapport 2022 
 Dnr SN 21/0078 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Lokalbehovsrapport 2022 enligt 
kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen 
för kommunens lokalförsörjning. Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till 
nämnderna är nästa steg i processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan 
kommunen ta fram en lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022. 

Socialkontoret anser att Lokalbehovsrapport 2022 är ett gediget och 
välformulerat dokument. Kontoret ställer sig positiv till rapportens innehåll. 
Framförallt kapitlet som handlar om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi där 
olika verksamheter kan nyttja lokaler tillsammans eller vid olika tider på 
dygnet. Kontoret har uppmärksammat att rapporten saknar uppgifter om 
administrationen inom socialkontoret, familjerådgivnings lokaler saknas i 
rapporten samt ett förtydligande av den daglig verksamhet på Bergvik som står 
under förändring.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021 

• Bilaga - Lokalbehovsrapport 2022 den 8 februari 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Lokalbehovsrapport 2022 enligt 
kommunledningskontorets förslag och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Fastighetschef, kommunledningskontoret  
• Kommunstyrelsen 
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§ 15 Budgetunderlag år 2022 med plan för 
år 2023-2024 

 Dnr SN 21/0003 

Beslut 
Socialnämnden överlämnar nämndens underlag till budget år 2022 till 
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget år 2022. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jasmin Norgren (SD) och Claus Engström (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har upprättat underlag för budget utifrån Anvisningar för 
budget år 2022 – 2024. Den första delen är en analys av verksamhetsår 2020 
avseende ekonomiskt resultat samt hur väl nämnden har lyckats med tänkta 
mål. För år 2020 visar Socialnämnden ett negativt resultat med 12,4 mnkr 
vilket motsvarar 5, 2 procent. 1,7 mnkr av underskottet utgörs av 
covidkostnader. Med anledning av pandemin har planerade aktiviteter för att 
uppnå nämndens mål fått andra förutsättningar än tänkt. Resultat av 
prioriterade mål beskrivs. 
Underlagets nästa del beskriver budgetram för år 2021 med prioriterade 
insatser för året. Budgetram år 2021 för Socialnämnden uppgår till 260 821 tkr, 
en ökning av nettoram med 24 496 tkr jämfört med år 2020. Prioriterade 
insatser för år 2021 är satsning på barn och unga samt vuxen för att möta ökade 
behov främst kopplat till placeringar men också förebyggande arbete. 
En ytterligare utmaning för nämnden för de kommande åren är den ökande 
arbetslösheten med anledning av covid-19.  Under år 2021 ska nämnden arbeta 
effektivare med arbetsinriktade insatser med målet om att fler når egen 
försörjning. 
Nämnden har identifierat några särskilt viktiga områden för att nå mål om 
trygghet och god integration för kommunens invånare. Dessa är beskrivna 
under avsnittet Goda exempel. 
Den sista delen av underlag beskriver nämndens prioriterade områden för åren 
2022 – 2024 med fokus på det som ska göras. Flera av de prioriteringar som 
nämnden beskriver för år 2021 kommer att vara aktuella att arbeta vidare med 
även under kommande år. Förändringsarbete och omställning av verksamhet 
kräver långsiktighet och uthållighet. Några av de områden som beskrivs som 
prioriterade är:  
Ökad intern och extern samverkan, förebyggande arbete, ökad digitalisering, 
systematisk uppföljning samt förberedelser för ny socialtjänstlag. Prioriterade 
aktiviteter för nämndens olika målgrupper och enheter beskrivs under egen 
rubrik. 
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Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 mars år 2021 

• Socialnämndens underlag till budget 2022, bilaga 1 

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar nämndens underlag till budget år 2022 till 
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget år 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Verksamhetsberättelse år 2020 
Socialnämnden 

 Dnr SN 21/0007 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse med tillhörande 

uppföljningsrapport gällande intern styrning och kontroll för 
Socialnämnden år 2020. 
 

2. Socialnämnden skickar verksamhetsberättelse och uppföljningsrapport 
till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jasmin Norgren (SD) och Claus Engström (SD) deltar inte i beslutet. 

Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S) och Helena Austrell (S) deltar inte i 
beslutet. 

Jeanette Bustos Cesped (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för år 2020 är upprättad i enlighet med gällande 
anvisningar. I berättelsen redovisas viktiga händelser under året, 
måluppfyllelse utifrån nämndmålen samt årets resultat avseende ekonomi. 
Socialnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av den 
pågående pandemin vilket givit konsekvenser inom såväl måluppfyllelse som i 
ekonomiska mått.  
Trots pandemins påverkan har verksamheterna kunnat genomföra många 
planerade aktiviteter. Verksamheterna har under året visat på god beredskap, 
flexibilitet och gott samarbete i syfte att bibehålla trygghet och rättssäkerhet för 
nämndens målgrupper.  
Verksamhetsberättelsen för år 2020 presenteras i sin helhet i bifogad bilaga 1. 
Till verksamhetsberättelsen biläggs även årets uppföljningsrapport för intern 
styrning och kontroll, bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 mars år 2021 

• Socialnämndens verksamhetsberättelse år 2020, bilaga 1 

• Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll år 2020 för 
Socialnämnden, bilaga 2 
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Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse med tillhörande 

uppföljningsrapport gällande intern styrning och kontroll för 
Socialnämnden år 2020. 
 

2. Socialnämnden skickar verksamhetsberättelse och uppföljningsrapport 
till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 17 Internkontrollplan 2021 - 
Socialnämnden 

 Dnr SN 20/0124 

Beslut 
Socialnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 2021.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jasmin Norgren (SD) och Claus Engström (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen är samtliga nämnder ansvariga för att genomföra intern 
kontroll. Kontrollen ska säkerställa att verksamheten är effektiv och produktiv 
samt att den efterlever krav i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Den 
årliga internkontrollplanen arbetas fram genom att övergripande riskanalyser 
genomförs utifrån hela Socialnämndens verksamhetsområde.  

I bilagd internkontrollplan för verksamhetsår 2021 redovisar socialkontoret 
vilka kontroller som är avsedda att genomföras.  

År 2021 kommer Socialnämndens verksamheter att arbeta målinriktat med 
egenkontroller inom social dokumentation. Nämnden vill även säkra att 
verksamheterna följer rutin kring upphandling.  

Slutligen har nämnden ett kontrollmoment rörande medarbetare. Risken 
handlar om bristande uppföljning av resultat på HME- enkäten eller 
motsvarande vid negativ avvikelse.  

Utöver den interna kontrollplanen så genomför samtliga verksamheter lokala 
egenkontroller enligt SOSFS 2011:9 för att säkerställa att verksamheten följer 
gällande lagar/förordningar och drivs med god kvalitet.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2021 

• Bilaga - Intern kontrollplan 2021 - Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 2021.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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§ 18 Yttrande - Storsthlms rekommendation 
gällande överenskommelse om 
samverkan vid uppsökande verksamhet 
– munhälsa 

 Dnr SN 21/0055 

Beslut 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 

1. anta överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdutbildning) och nödvändig tandvård 

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni år 2021 med e-
post till registrator@storsthlm.se 

Sammanfattning 
Denna överenskommelse är en revidering av tidigare överenskommelse från år 
2012 mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om 
samverkan vid uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten 
omfattar personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och 
omsorgsinsatser samt personer som omfattas av lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Personerna som omfattas har rätt till avgiftsfri 
munhälsobedömning i hemmet samt nödvändig tandvård till samma avgift som 
hälso- och sjukvård. I den uppsökande verksamheten ingår även 
munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal med både teoretisk och 
praktisk information. Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa 
förutsättningar för en god daglig munvård. 

Denna reviderade överenskommelse har omarbetats med uppdateringar och 
förtydliganden. Revideringen har inte medfört någon betydande förändring. 
Till överenskommelsen har ett rutindokument tagits fram tillsammans med 
kommunerna i länet. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021  

• Rekommendation om att anta Överenskommelse om Samverkan vid 
uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård 

• Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 

1. anta överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdutbildning) och nödvändig tandvård 

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni år 2021 med e-
post till registrator@storsthlm.se 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 19 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 januari 
2021 

 Dnr SN 21/0111 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 2021 till 
kommunens revisorer. 

 
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 januari 2021 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2021 fanns det fem ej verkställda 
beslut enligt LSS. Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 
avslutats under perioden avseende insats enligt LSS. 
 
Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för 
tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattades under våren 2020 
beslut i socialnämnden om att tillfälligt stänga delar av kommunens dagliga 
verksamheter (SN 20/0011-5). Efter årsskiftet öppnade daglig verksamhet och 
sysselsättning på halvtid med tre dagar verksamhet ena veckan och två dagar 
den andra veckan. Det här med anledning av att minska smittspridning och 
efterleva kravet om max åtta personer i grupp. Dessa åtgärder genererade icke 
verkställda eller delvis icke verkställda beslut för ett antal individer. 
Rapportering har dock fortsatt fortlöpande till Inspektionen för vård och 
omsorg under perioden. 
 
Femtionio avbrott i verkställighet (LSS) återrapporteras med anledning av 
Covid-19 fram till rapporteringstillfälle 31 januari 2021. 
 
Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2021 fanns det sex ej verkställda 
beslut enligt SoL. Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 
avslutats under perioden avseende insats enligt SoL. 
 
Fem avbrott i verkställighet (SoL) återrapporteras inom handikappomsorg fram 
till rapporteringstillfälle 31 januari 2021. Det här med anledning av att 
verksamhet upphör på grund av arbetsmiljöskäl och ersättningsverksamhet 
saknas. Dock pågår arbete med tillgång till nya lokaler, vilket kommer 
möjliggöra verkställighet. 
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Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2021 
• Statistikrapport 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 2021 till 
kommunens revisorer. 

 
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 januari 2021 till Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer 
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§ 20 Val av kontaktpolitiker för 
socialpsykiatri 
 Dnr SN 19/0008 

Beslut 
Therese Nordin (M) utses av Socialnämnden som kontaktpolitiker för 
Socialpsykiatri (tillsammans med tidigare valda Anni Ullberg (S)).  

Sammanfattning 
Sedan beslut om kontaktpolitiker togs den 31 januari 2019 har en plats blivit 
ledig. 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 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Förslag till beslut 
Kontaktpolitiker Socialpsykiatri 
En representant (tillsammans med Anni Ullberg (S)) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Dickson (M) föreslår att Therese Nordin (M) blir kontaktpolitiker för 
Socialpsykiatri. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Therese Nordin (M) 
blir kontaktpolitiker för Socialpsykiatri tillsammans med tidigare valda Anni 
Ullberg (S), och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta förslag. 
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Beslutet skickas till: 

• Den valde  
• Socialpsykiatrin Upplands-Bro kommun 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 21 Vårdnadsöverflytt 
 Dnr SN 21/0131 

Ärendet är skyddat av sekretess. 
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§ 22 Vårdnadsöverflytt 
 Dnr SN 21/0132 

Ärendet är skyddat av sekretess. 
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§ 23 Rapporter 
 
Temaärende – Lokalbehovsrapporten 
Frank Renebo presenterar lokalbehovsrapporten och fokuserar på 
Socialnämndens framtida behov av lokaler. 

 

Socialchefens rapporter 
Covid-19 

• En person är konstaterat smittad inom de verksamheter som 
Socialnämnden ansvarar för, smittspårning pågår. 
 

Carelli Assistans 
• De anställda har blivit inbjudna till två möten kopplat till 

verksamhetsövergången som hölls olika tidpunkter för att så många 
som möjligt skulle kunna delta. Ingen skriftlig information skickades 
ut, vilket gjorde att de medarbetare som inte närvarade på mötena inte 
fick information om det nya avtalet och nya villkoren.  
 

Ny organisation Socialkontoret 
• Socialkontoret har fått en ny organisation. Organisationsskiss finns 

bilagd sist i protokollet. 
 

Arbetsmarknadsenheten 
• En översyn av Arbetsmarknadsenheten har genomförts i och med att 

verksamheten sedan 1 januari 2021 är en del av Socialnämndens 
ansvarsområde.  

• Samarbetet inom arbete, försörjning och integration är under 
utveckling. 

• Den dagliga verksamheten i egen regi har 82 aktiva personer just nu, 24 
personer ska starta efter sommaren. 
 

Ekonomisk rapport 
• Socialkontorets prognos för budgetåret 2021 är just nu negativ, - 4,0 

miljoner kronor totalt för hela Socialnämndens verksamhetsområde.  
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§ 24 Delegationsbeslut 
 
1. Delegeringslista 2021-02-01 - 2021-02-28 

 Dnr SN 21/0013 
  

2. Kommungemensam upphandling av RAM-avtal för daglig verksamhet och 
korttidsvistelse för barn och vuxna enligt LSS 
 Dnr SN 21/0112 

  

3. Beslut om att godkänna förfrågningsunderlag 
 Dnr SN 20/0211 
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§ 25 Anmälningar 
 
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-03-1--20 - 

Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets 
årsrapport 
 Dnr KS 20/0839 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 21 - Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Malin Fornander (M) 
 Dnr KS 21/0032 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 20 - Entledigande av Malin Fornander (M) 
som ersättare i Socialnämnden 
 Dnr KS 21/0032 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 13 - Entledigande av Anette Nyberg (SD) 
som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
 Dnr KS 21/0033 

  

5. Protokoll från Familjerättsnämnden 2021-02-24 
 Dnr KS 21/0050 

  

6. Kallelse samt handlingar till årsstämma AB Vårljus den 25 mars 2021 
 Dnr KS 21/0207 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 15 - Anvisningar budget 2022-2024 
 Dnr SN 21/0003 

  

8. Inbjudan och anmälan till IVO:s webbinarium 25/3 – Tillsammans för ett 
stärkt barnrättsperspektiv 
 Dnr SN 21/0011 

  

9. Rädda Barnens inbjudan till konferens gällande hedersrelaterat våld och 
förtryck den 25 mars 2021 
 Dnr SN 21/0011 

  

10. Delegeringslista 2021-01-01 - 2021-01-31 
 Dnr SN 21/0013 

  

11. Inbjudan - Seminariet "Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader", 7 
september 2021 
 Dnr SN 21/0104 

  

12. Månadsrapport 2021-01 från Patientnämnden avseende Kommunal vård 
Upplands Bro CRM:0001060 
 Dnr ÄON 21/0031 

  



  

PROTOKOLL 21 (21)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Inbjudan till Brottsoffermyndighetens webbsändning om hot och hat i 
samhällsdebatten den 28 april 2021 
 Dnr SN 21/0011 

  

14. Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 
 Dnr SN 21/0124 

  

15. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 
 Dnr KS 20/0634 

  

16. Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 16 - Direktiv till det fortsatta arbetet 
med FÖP Bro 
 Dnr SN 20/0233 

  

17. CVA inbjudan intervju kommunstudie - Kommunernas 
verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård 
 Dnr KS 21/0017 

  

18. Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 
2003, Bro, Upplands-Bro kommun 
 Dnr SN 21/0127 

  

 

 

 



NÄTVERK  och FORUM

NÄTVERK
och

FORUM

IT

Kvalitets och 
verksamhets

utveckling Resurs

Privata 
aktörer

MAS

SLG

Äldre- och 
omsorgsavdelningen

Avd Chef

Anna Hollstrand

Social och 
arbetsmarknadsavdelningen

Avd Chef
Agneta von Schoting

Socialchef
Helena Åman

Enh
Chef

Norr-
gården

Enh
Chef

Kungs-
gården
Före-
bygg-
ande 

enheten

Enh
Chef

Hem-
tjänst

Enh
Chef

Hälso-
och sjuk-

vårds-
enheten 

Enh Chef
Myndighet
Bistånds-
enheten 
Äldre & 
Omsorg

Enh Chef
Myndig-

het
Barn & 
Unga

Enh Chef

Grupp- och 
service 

bostäder
Kontakt-
personer
Ledsagare
Avlösar-
service

Enh
Chef

Öppen-
vård 

Unga & 
Vuxna 

Familje-
stöds-

enheten

Enh Chef

Daglig 
verksam-

het
Syssel-

sättning

Enh
Chef

Social-
psykiatri

Enh Chef
Mynd/Utf

Arbete, 
Försörjning 

& 
Integration

Enh
Chef

Myndig-
het

Vuxen-
enheten 
inkl. LSS 
& Social-
psykiatri 

Bostä-
der

Privata 
aktörer

IT



Resurs
Magdalena 

Hesnel

SLG
Social och 

arbetsmarknadsavdelningen

Avd.chef

Agneta von Schoting

Socialchef
Helena Åman

Enh.chef
Emma Ling
Myndighet

Barn & Unga

Enh.chef
Johan Boström 

Daglig 
verksamhet och 
Sysselsättning

Enh.chef
Cecilia Mollo Perez

Öppenvård
Unga & Vuxna 

(fr. 1/5)
Familjestöds-

enheten

Enh.chef
Anna Samelius och 

Lisa Jansson 
(fr. 1/5)

Grupp- och 
servicebostäder
Kontaktpersoner 

Ledsagare
Avlösarservice

Enh.chef
Anna Samelius
Socialpsykiatri

Enh.chef
Mattias Jarl
Myndighet

Vuxen-
enheten inkl.

LSS & 
Socialpsykiatri

Enh.chef
Tillfällig enhet

Magdalena 
Hesnel

Bostäder

Maria Mattsson
Sofia Holmström

Privata 
aktörer

Kvalitets och 
verksamhets

utveckling

Camilla Sommar
Carin Haglind
Stina Forsberg
Ulf Wenström
Eva Wallin (fr. 

24/5)
Marlene Hellbom

MAS
Marita L 

Jansson

Enh.chef
Elisabeth 
Severholt

Myndighet/Utf
Arbete, 

Försörjning och 
Integration AFI

IT
Pia Joas




