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§ 19 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
BRIS 

 Dnr SN 22/0124 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Bris region mitt, 75 000 kronor i föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer som 
arbetar med barn som far illa tillhör denna kategori.  

Bris region mitt ansöker om 75 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2022. Socialkontoret anser att Bris region mitt uppfyller kraven för att ta emot 
föreningsbidrag ifrån Socialnämnden och föreslår att föreningen erhåller 75 
000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Bris region mitts ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022 
med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Bris region mitt, 75 000 kronor i föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.  

 

Beslutet skickas till: 

  
 Bris region mitt 
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§ 20 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
Finska Synskadades Förening 

 Dnr SN 22/0150 

Beslut 
1. Socialnämnden beviljar Finska Synskadades Förening föreningsbidrag 

med 1 260 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Socialnämnden beviljar Finska Synskadades Förening 35 000 kronor 
för föreningens arbete med finsktalande synskadade då Upplands-Bro 
kommun är ett finskt förvaltningsområde.  

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Finska synskadades förening är en 
intresseförening inom nämndens verksamhetsområde och har tidigare ansökt 
föreningsbidrag via Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialkontoret anser att Finska Synskadades Förening uppfyller kraven för att 
erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden och föreslår att föreningen 
erhåller 1260 kronor i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Socialkontoret föreslår även att Finska Synskadades Förening erhåller 35 000 
kronor för föreningens arbete med finsktalande synskadade då Upplands-Bro 
kommun är ett finskt förvaltningsområde. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Finska Synskadades Förening ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beviljar Finska Synskadades Förening föreningsbidrag 

med 1 260 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Socialnämnden beviljar Finska Synskadades Förening 35 000 kronor 
för föreningens arbete med finsktalande synskadade då Upplands-Bro 
kommun är ett finskt förvaltningsområde.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.  
 

Beslutet skickas till: 

  
 Finska Synskadades Förening i Upplands-Bro 
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§ 21 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
Bro härads Rödakorskrets 

 Dnr SN 22/0154 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets föreningsbidrag med 25 000 
kr för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom det 
humanitära området tillhör denna kategori. 

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om föreningsbidrag på 25 000 kronor för 
verksamhetsåret 2022. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets 
uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 
föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete. Socialkontoret 
föreslår att Bro Härads Rödakorskrets erhåller 25 000 kr i föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Bro Härads Rödakorskrets ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets föreningsbidrag med 25 000 
kr för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

  
 Bro Härads Rödakorskrets 
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§ 22 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
Reumatikerförbundet Järfälla 
Upplands-Bro 

 Dnr SN 22/0157 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro 
föreningsbidrag med 25 200 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Patientorganisationer tillhör denna 
kategori. Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro ansöker om 
föreningsbidrag från Socialnämnden för verksamhetsåret 2022. Föreningen har 
360 medlemmar. 

Socialkontoret anser att Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro uppfyller 
kraven på att erhålla föreningsbidrag från Socialnämnden då föreningens 
verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete. Socialkontoret föreslår att 
Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro erhåller 25 200 kronor i 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bros ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro 
föreningsbidrag med 25 200 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

  
 Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro 
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§ 23 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
Upplands-Bro Anhörigförening 

 Dnr SN 22/0164 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med 
60 000 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 
området anhörigstöd tillhör denna kategori.  

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag på 60 000 kronor 
för verksamhetsåret 2022. Socialkontoret anser att Upplands-Bro 
Anhörigförening uppfyller kraven för att ta emot föreningsbidrag ifrån 
Socialnämnden och föreslår att föreningen erhåller 60 000 kr i föreningsbidrag 
för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Upplands-Bro kommuns Anhörigförenings ansökan om föreningsbidrag 
för verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med 
60 000 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

  
 Upplands-Bro Anhörigförening 
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§ 24 Yttrande - Rekommendation om 
överenskommelse länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg 

 Dnr SN 21/0287 

Beslut 
 Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 
 

1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post 
till registrator@storsthlm.se. 

 

Sammanfattning 
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till 
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i 
Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från 
både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som 
reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård 
och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels 
gemensam målsättning och utgångspunkter samt dels principer om samverkan 
på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar gälla tidigast 1 
juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022 

 Rekommendation om att anta Huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK 

 Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, 
vård och omsorg 

 Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg- 
Riktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK) 

 Presentation HÖK 

 Minnesanteckninar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021 
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Förslag till beslut 
 Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 
 

1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post 
till registrator@storsthlm.se. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 25 Revidering Socialnämndens 
delegationsordning april år 2022 

 Dnr SN 21/0210 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i 

delegationsordningen. 

2. Socialnämnden godkänner förteckning över nämndens föreslagna 
ledamöter och tjänstemän avseende den kompletterande 
beslutanderätten.  

Sammanfattning 
Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 
uppdaterad och korrekt.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april år 2022 

 Bilaga 1 – Socialnämndens reviderade delegationsordning 

 Bilaga 2 – Personligt förordnande avseende vissa beslut enligt 
LVU/LVM 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i 

delegationsordningen. 

2. Socialnämnden godkänner förteckning över nämndens föreslagna 
ledamöter och tjänstemän avseende den kompletterande 
beslutanderätten.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef myndighet barn och unga 
 Enhetschef myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri 
 Enhetschef myndighet AFI, arbete, försörjning och integrationsenhet 
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§ 26 Fastställande av förfrågningsunderlag 
familjerådgivning LOV 

 Dnr SN 22/0066 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlag enligt LOV för 
familjerådgivning. 

Sammanfattning 
Den 2 december år 2021 fattade nämnden beslut om att införa valfrihetssystem 
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avseende insatsen 
familjerådgivning.  

För att tillhandahålla familjerådgivning under en övergångsperiod har nämnden 
från den 1 februari år 2022 direktupphandlat tjänsten genom tidsbegränsade 
avtal med fyra leverantörer. 

Annonsering är planerad att ske under maj år 2022, en preliminär bedömning 
är att privata utförare kan finnas i drift under kvartal tre – fyra år 2022.  

 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april år 2022 

 Förfrågningsunderlag familjerådgivning enligt LOV-Lagen om 
valfrihetssystem, bilaga 1 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 december år 2021-
Införande av valfrihetssystem (LOV) avseende insatsen 
familjerådgivning (SN 21/0331) 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlag enligt LOV för 
familjerådgivning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen  
• Upphandlingsenheten 
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§ 27 Kvalitetsberättelse år 2021 
Socialnämnden 

 Dnr SN 22/0090 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelse från verksamheter 
i intern och extern regi. 

Särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Carina Ferm (SD) avstår från att delta i beslutet.  

Sammanfattning 
Samtliga verksamheter inom Socialnämndens ansvarsområde, oavsett regi, ska 
inkomma med en kvalitetsberättelse senast den första mars (1/3) varje år. 
Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete under 
föregående år har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts 
inom verksamhetens kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att 
säkra kvaliteten. 

Socialnämnden har framfört önskemål om att alla nämndens verksamheter ska 
följas upp och presenteras på ett likvärdigt sätt, oavsett regi. Samtliga 
verksamheter har blivit ombedda att nyttja den mall för kvalitetsberättelse som 
är utarbetad av socialkontorets kvalitetsteam, i syfte att uppnå nämndens 
önskemål. 

Samtliga berättelser har granskats av kvalitetsutvecklare som har lämnat 
återkoppling till verksamheterna. 

Kvalitetsteamet har gjort en analys och ger förslag på aktiviteter för att 
förbättra verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april år 2022 

 Bilaga 1 Kvalitetsberättelse år 2021 A&L psykoterapi, 
familjerådgivning-extern regi 

 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse år 2021 Stiftelsen Parasoll, personligt 
ombud-extern regi 

 Bilaga 3 Carelli Assistans AB, personlig assistans - extern regi 

 Bilaga 4 Kvalitetsberättelse Barn- och ungdomsenheten myndighet 

 Bilaga 5 Kvalitetsberättelse Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri  

 Bilaga 6 Kvalitetsberättelse Arbete, försörjning och integration 
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 Bilaga 7 Kvalitetsberättelse Härnevimottagningen 

 Bilaga 8 Kvalitetsberättelse Familjestödsenheten 

 Bilaga 9 Kvalitetsberättelse Daglig verksamhet och sysselsättning 

 Bilaga 10 Kvalitetsberättelse LSS bostad, kontaktperson, ledsagar- och 
avlösarservice 

 Bilaga 11 Kvalitetsberättelse Socialpsykiatrienheten 

 Bilaga 12 Kvalitetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten LSS 

 Bilaga 13 Kvalitetsberättelse Destinys Care AB, LSS ledsagar- och 
avlösarservice-extern regi 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelse från verksamheter 
i intern och extern regi. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

 
Beslutet skickas till: 

 A&L Psykoterapi, familjerådgivning 
 Stiftelsen Parasoll, personligt ombud 
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§ 28 Arbetsmiljö daglig verksamhet Västra 
Rydsvägen 

 Dnr SN 22/0192 

Beslut 
Socialnämnden ger i uppdrag till socialkontoret att förbättra arbetsmiljön, 
avseende inomhusklimatet, för deltagare och personal på den dagliga 
verksamheten på Västra Rydsvägen. 

Sammanfattning 
Daglig verksamhet bedrivs i lokaler på Västra Rydsvägen i Kungsängen. Det 
har uppmärksammats brister gällande inomhusklimatet i lokalen, då det 
stundtals blir väldigt varmt i lokalen, främst sommartid. Arbetsmiljön för 
deltagare och medarbetare som vistas i lokalen bedöms inte vara fullgod. 
Socialkontoret har sedan problemet uppmärksammades samverkat med 
fastighetsägaren för att hitta lösningar på problemet. Tillfälliga lösningar har 
initierats där portabla AC-aggregat har köpts in av verksamheten. En offert 
avseende långsiktiga åtgärder har inhämtats vilken var kostsam, varför andra 
lösningar nu ses över. Hittills vidtagna och föreslagna åtgärder har således 
ännu inte resulterat i någon långsiktig lösning av problemet. Socialkontoret ges 
därmed i uppdrag av Socialnämnden att vidta åtgärder för att komma till rätta 
med de uppmärksammade bristerna så att en fullgod arbetsmiljö, avseende 
inomhusklimatet, kan säkras för såväl deltagare som medarbetare. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 april år 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ger i uppdrag till socialkontoret att förbättra arbetsmiljön, 
avseende inomhusklimatet, för deltagare och personal på den dagliga 
verksamheten på Västra Rydsvägen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.  
 
Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
 Enhetschef daglig verksamhet 
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§ 29 Hemställan om mobilt team inom 
psykiatrin 

 Dnr SN 22/0193 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att hos Region 

Stockholm hemställa om behovet av ett mobilt team inom psykiatrin. 

2. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att hos Region 
Stockholm hemställa om behov av ökad tillgänglighet till 
beroendevård. 

Sammanfattning 
Psykisk ohälsa utgör ett folkhälsoproblem. Förebyggande insatser är därför 
angeläget. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 april år 2022 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att hos Region 

Stockholm hemställa om behovet av ett mobilt team inom psykiatrin. 

2. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att hos Region 
Stockholm hemställa om behov av ökad tillgänglighet till 
beroendevård. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.  
 

Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
 Enhetschef Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri 
 Enhetschef Socialpsykiatrienheten 

 
  



PROTOKOLL 17 (25) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 30 Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8a 
§ föräldrabalk (1949:381)
Dnr SN 22/0162 

Ärendet är skyddat av sekretess.



PROTOKOLL 18 (25) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 31 Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8a 
§ föräldrabalk (1949:381)
Dnr SN 22/0162 

Ärendet är skyddat av sekretess.



PROTOKOLL 19 (25) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 32 Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8a 
§ föräldrabalk (1949:381
Dnr SN 22/0162 

Ärendet är skyddat av sekretess.



PROTOKOLL 20 (25) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 33 Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8a 
§ föräldrabalk (1949:381)
Dnr SN 22/0162 

Ärendet är skyddat av sekretess.



PROTOKOLL 21 (25) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 34 Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8 § 
föräldrabalk (1949:381)  
Dnr SN 22/0162 

Ärendet är skyddat av sekretess.



PROTOKOLL 22 (25) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 35 Rapporter

Temaärende – Sekretessbrytande bestämmelser 
 från socialkontoret informerar om 

sekretessbrytande bestämmelser mellan myndigheter. Samarbetet mellan skola, 
polisen, socialtjänsten och fritid presenteras.  

Socialchefens rapporter 
Funkisglädje 
Upplands-Bro är med i föreningen Funkisglädje där deltävlingen i 
Funkisfestivalen nu har ägt rum och finalen är den 29 augusti. 

Ukraina 
Vi befinner oss i en internationell kris i och med Rysslands krig i Ukraina. 
Länsstyrelsen har gett oss en fördelningsnyckel om hur vi ska ta emot fylkingar 
från och stödja dem. Nu befinner de sig här via massflyktsdirektivet och de 
omfattas av lagen LMA, vilket innebär at de får arbeta under den tiden de är 
här. Upplands-Bro har fått en tilldelning på 198 personer, i dag befinner sig 
109 personer i kommunen. De bor hos privatpersoner. Majoriteten som 
kommer är kvinnor och barn, vilket innebar att skola- och förskola är viktigt. 
Vi utreder nu frågan om boenden men det finns frågetecknen i fråga om 
ersättning från staten. Från första juli får kommunen ett större ansvar över 
mottagandet av personerna.  

Vi har infört två aktiviteter i redovisningen, där den ena handlar om 
extrakostnader från att människor kommer hit från Ukraina (så som boende, 
möbler, försörjningsstöd eller insatser) och det andra handlar om 
beredskapsfrågor (bland annat skyddsutrustning och mat). 

Covid 19 
Vi har ingen pandemilagstiftning längre men människor blir fortfarande sjuka 
och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngd i länet. 
Slutenvårdsinläggningarna med covid ökar men vi hoppas att den kommer 
klinga av under sommaren. Boenden på äldreboenden har fått dos 4.  

Arbetslöshetsstatistik  
Arbetslöshets sjunker i övriga landet och länet, vi har också haft en sjunkande 
arbetslöshet i Upplands-Bro, men det går inte lika snabbt som i andra delar av 
länet. Ett nära samarbete pågår nu mellan socialkontoret och 
näringslivsavdelningen. Vi har satt ihop en ekonomisk rapport och vi ser ett 
kämpigt ekonomiskt läge i socialnämnden.  

Den 18 maj är det näringslivsdag och då kommer det en särskild inbjudan till 
dem som kommit hit från Ukraina.   



PROTOKOLL 23 (25) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 36 Delegationsbeslut
1. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-17

Dnr SN 19/0014 

2. Återrapportering av statsbidrag för subventioner av
familjehemsplaceringar 2021

Dnr SN 21/0098 

3. Återrapportering av Habiliteringsersättning 2021
Dnr SN 21/0103 

4. Beslut om tillägg i delegationsordningen
Dnr SN 21/0210 

5. Påskrivet ordförandebeslut - Tillägg till delegationsordningen
Dnr SN 21/0210 

6. Delegeringslista 2022-02-01 - 2022-02-28
Dnr SN 22/0014 

7. Delegationsbeslut, LVU, Beslutsunderlag 11 kap 1§
Dnr SN 22/0017 

8. Delegationsbeslut, LVU, Beslutsunderlag 11 kap 1§
Dnr SN 22/0017 

9. Delegationsbeslut, LVU, Beslutsunderlag 11 kap 1§
Dnr SN 22/0017 

10. Delegationsbeslut, beslut LVU umgängesbegränsning enl 14 § p §
Dnr SN 22/0017 

11. Delegationsbeslut, beslut LVU umgängesbegränsning enl 14 § p §
Dnr SN 22/0017 

12. Delegationsbeslut, beslut LVU umgängesbegränsning enl 14 § p §
Dnr SN 22/0017 

13. Ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar 2022
Dnr SN 22/0139 

14. Tillförordnad socialchef den 23 - 27 mars 2022
Dnr KS 22/0001 

15. Redovisning enkät mottaget statsbidrag psykisk hälsa år 2021
Dnr SN 21/0100 



  

PROTOKOLL 24 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

16. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-17 
 Dnr SN 19/0014 

  

17. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-05 
 Dnr SN 19/0014 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 25 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-04-28 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 

 Dnr  
  

2. Inbjudan - Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering 16-17 maj 
2022 
 Dnr KS 20/0184 

  

3. Inbjudan till Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering  i Tylösand 
15-16 maj 2022 
 Dnr KS 22/0018 

  

4. Sammanträdesprotokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
2022-03-02 
 Dnr KS 22/0087 

  

5. Socialkontorets samverkanprotokoll 2022-02-14 
 Dnr SN 22/0010 

  

6. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-02-28 
 Dnr SN 22/0010 

  

7. Nyhetsbrev 1 mars 2022 
 Dnr SN 22/0012 

  

8. Myndigheten för delaktighets nyhetsbrev mars 2022 
 Dnr SN 22/0012 

  

9. Beslut i mål 4255-22, gällande  omedelbart omhändertagande av 
missbrukare i vissa fall.. Rätten fastställer det underställda beslutet. 
 Dnr SN 22/0018 

  

 

 

 




