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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2019-05-23
Gemaket, 2019-05-23 15:00 – 16:35

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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)
Cecilia Norlin (M)
Daniele Spagnolo (KD)
Claus Engström (SD)

Jessica Dannefalk (S)
Helena Austrell (S)
Marcus Sköld (M)
Närvarande ersättare

Ulf Hilonen (L)
Berit Brofalk (C)
Marlene Juthstrand (KD)
Christer Norberg (S)

Helena Åhman, Socialchef
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen
Elisabeth Rågård, Avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd
Carina Lennartsson, Controller
Cecilia Axenbo, Enhetsledare Härenvimottagningen § 57
Sara Turstedt, Behandlare Härnevimottagningen § 57
Lisa Jansson, Enhetschef LSS-Enheten
Sanna Ajaxén, Sekreterare
Hanna Slotte, Registrator
Kerstin Ahlin (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-05-28
kl. 08:30

Paragrafer

§§ 45 - 59

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Sanna Ajaxén

Ordförande

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

Justerare

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

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-05-23

Datum för anslags uppsättande:

2019-05-28

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Sanna Ajaxén

2019-06-18
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 45

2019-05-23

Delårsrapport och helårsprognos per
den 30 april 2019
Dnr SN 19/0124

Beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april
2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr, vilket
motsvarar 6 procent. Huvudsakligen beror underskottet på ökade kostnader för
köp av externa platser för barn- och ungdomsenheten, ökade kostnader för
personlig assistans samt höga migrationskostnader. På helår prognostiserar
Socialnämnden ett underskott med 5,5 mnkr.
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 2,8 mnkr
motsvarande 54 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 5,0 mnkr.

Beslutsunderlag
•

Verksamhetsrapport april 2019 Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april
2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.

Särskilda uttalanden
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S), Jessica Dannefalk (S) och Helena Austrell
(S) deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 46

2019-05-23

Revidering av delegationsordning
Socialnämnden 2019
Dnr SN 19/0107

Beslut
•

Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i
delegationsordningen

•

Socialnämnden lyfter ur den kompletterande beslutanderätten, som
finns inom LVM och LVU i delegationsordningen, till en separat bilaga

Sammanfattning
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov utav
revidering uppstår.
Den delegationsordning som antogs utav Socialnämnden 31 januari 2019, §
117, diarienummer SN 18/0050 har reviderats gällande ärendegrupperna 5
Upphandling, 12 Teckna avtal samt den kompletterande beslutanderätt som
finns inom LVM och LVU. Den kompletterande beslutanderätten lyfts ur
Socialnämndens delegationsordning till en medföljande bilaga.
Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019

•

Bilaga 1 - Socialnämndens delegationsordning 2019 reviderad den 6
maj 2019

•

Bilaga 2 - Personligt förordnande avseende LVU/LVM den 6 maj 2019

Förslag till beslut

Justerandes sign

•

Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i
delegationsordningen

•

Socialnämnden lyfter ur den kompletterande beslutanderätten, som
finns inom LVM och LVU i delegationsordningen, till en separat bilaga

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 47

2019-05-23

Överenskommelse om
omhändertagande av avlidna
Dnr SN 19/0108

Beslut
1. Socialnämnden godkänner den reviderade överenskommelsen gällande
omhändertagande av avlidna.
2. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att anta
överenskommelsen samt meddela Storsthlm sitt beslut senast 30 juni
2019 med e-post till registrator@storsthlm.se

Sammanfattning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen innefattar hälso- och sjukvård att ta hand om
avlidna. Som sjukvårdshuvudmän har såväl landstinget som kommunerna ett
ansvar för att ta hand om avlidna.
Storsthlm har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tagit
fram en reviderad överenskommelse om hantering av avlidna.
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner
och ansvarsfördelning gällande transport av avlidna och bårhusförvaring.
Överenskommelsen omfattar personer som avlider inom kommunens särskilda
boenden och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SOL) samt personer som
avlider inom boenden med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därmed omfattar
överenskommelsen personer inom tre nämnders ansvarsområden,
Socialnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden, samt Gymnasie- och
arbetslivsnämnden som alla utgör sjukvårdshuvudmän och därför har att ta
ställning till överenskommelsen och framföra sin respektive rekommendation
till Kommunstyrelsen.
Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15

•

Bilaga - Storsthlms rekommendation med ”Överenskommelse om
omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och kommunerna i Stockholms län”

•

Bilaga - Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-05-23

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner den reviderade överenskommelsen gällande
omhändertagande av avlidna.
2. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att anta
överenskommelsen samt meddela Storsthlm sitt beslut senast 30 juni
2019 med e-post till registrator@storsthlm.se

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
registrator@storsthlm.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 48

2019-05-23

Personlig assistans i kommunens egen
regi
Dnr SN 19/0103

Beslut
1. Socialnämnden beslutar om att godkänna socialkontorets rapport
Genomlysning av personlig assistans i egen regi
2. Socialnämnden beslutar att kommunens personliga assistans i egen regi
ska upphandlas enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU)
3. Ärenderubriken revideras.

Sammanfattning
En genomlysning av kommunens personliga assistans i egen regi har
genomförts av socialkontoret. Enheten har under längre tid gått med
underskott, trots budgettillskott.
Socialkontoret har i sin genomlysning beaktat ekonomiska perspektiv,
medarbetar- och brukarperspektiv samt inhämtat andra kommuners
erfarenheter. Andra kommuner beskriver överlag positiva erfarenheter av att ha
upphandlat sin kommuns personliga assistans i egen regi enligt LOU.
Utifrån insamlat faktaunderlag och utifrån andra kommuners erfarenheter är
socialkontorets bedömning att det skulle vara fördelaktigt upphandla
kommunens personliga assistans i egen regi enligt LOU.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12

•

Bilaga 1, rapport Genomlysning av personlig assistans i egen regi

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar om att godkänna socialkontorets rapport
Genomlysning av personlig assistans i egen regi
2. Socialnämnden beslutar att kommunens personliga assistans i egen regi
ska upphandlas enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU)

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S), Jessica Dannefalk (S) och Helena Austrell
(S) yrkar på att ärendet återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2019-05-23

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till beslut
samt återremiss. Han frågar därefter om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Ordföranden finner därefter att Socialnämnden fattar beslut i enlighet med
kontorets förslag till beslut. Votering begärs och genomförs där de som anser att
nämnden ska besluta enligt kontorets förslag röstar ”Ja” och där de som anser att
ärendet ska återremitteras röstar ”Nej”. Vid voteringen lämnas 7 ”Ja” röster och 4
”Nej” röster. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till
beslut. Då flera ledamöter anser att rubriken bör ändras för att anpassas till
ärendets breda innehåll, så tas ”Genomlysning av” bort från rubriken.

Omröstningsresultat
Namn
Lisbeth Waern (M)

X

Cecilia Norlin (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Daniele Spagnolo (KD)

X

Ricard Wikman Koljo (C)

X

Claus Engström (SD)

X

NEJ

Kerstin Ahlin (S)

X

Anni Ullberg (S)

X

Jessica Dannefalk (S)

X

Helena Austrell (S)

X

Martin Normark (L)

Justerandes sign

JA

X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-05-23

Reservationer
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S), Jessica Dannefalk (S) och Helena Austrell
(S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vi har flera farhågor och frågor angående personlig assistans.
Vad händer om entreprenören tar över kommunens personal och sedan inte får
några kunder? Det har ju enligt dokumentet hänt. Då blir ”vår” personal
arbetslös. Kan vi gå in i det med öppna ögon och gott samvete?
Kommunens juridiska ansvar kvarstår enligt utredningen. Den frågan finner vi
ej besvarad i texten.
Vi är oroliga för att det bli kostnader för kommunen som kommunen inte kan
påverka.
Vi kan inte läsa i dokumentet hur stora omställningskostnaderna blir?
Vi kan inte se vad det blir för ekonomisk fördel för kommunen?
Vi socialdemokrater tycker att man borde vänta med detta ärende tills beslut är
taget gällande den LSS-utredning som presenterades i början av detta år och
som blev återremitterad. Där står ”Föreslagna förändringar kan komma att
påverka insatsen i personlig assistans”.”

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef utförarenheterna
Enhetschef LSS
Enhetschef biståndsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 49

2019-05-23

Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren StockholmGotland/Verksamhetsområde Norrort
för år 2019
Dnr SN 19/0069

Beslut
Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren StockholmGotland/Verksamhetsområde Norrort föreningsbidrag med 70 000 kronor för
verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort ansöker om
föreningsbidrag med 70 000 kr för verksamhetsåret 2019. Brottsofferjouren har
till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade. Jouren arbetar ideellt med hjälp
av frivilliga stödpersoner och bedriver även vittnesstödsverksamhet vid
Attunda tingsrätt. I socialtjänstlagen är det reglerat att socialtjänsten ska ge
stöd till och bemöta brottsoffer. Brottsofferjouren StockholmGotland/Verksamhetsområde Norrort kompletterar socialtjänstens verksamhet
för brottsoffer som är över 18 år och socialkontoret föreslår att föreningen ska
erhålla bidrag med 70 000 kronor.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 16 april 2019
Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland
2019

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren StockholmGotland/Verksamhetsområde Norrort föreningsbidrag med 70 000 kronor för
verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland
Kommunstyrelsen
Kamrersassistent

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 50

2019-05-23

Ansökan om föreningsbidrag från
Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
kommun för år 2019
Dnr SN 19/0077

Beslut
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000
kronor för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning
Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med 162 750 kr. Bidraget
avser bland annat kostnader för kontorshyra, telefon, bredband och
redovisningstjänster.
Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns rätt att leva utan våld, förtyck
och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Föreningen erbjuder
skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld och hot.
Föreningen bedriver även utbildning, information och opinionsbildning.
Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet och socialkontoret
föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 120 000 kronor.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2019.
Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
kommun 2019.

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000
kronor för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
Kamrersassistent avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 51

2019-05-23

Ansökan om föreningsbidrag för år
2019 från BRIS, Barnens rätt i
samhället - region Mitt
Dnr SN 19/0079

Beslut
Socialnämnden beviljar BRIS, Barnens rätt i samhället, 20 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning
BRIS – Barnens rätt i samhälle bedriver verksamhet riktad till barn som far illa.
Föreningen, BRIS region Mitt ansöker om 71 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2019. BRIS kompletterar socialtjänstens verksamhet, men då
Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att
föreningen ska erhålla bidrag med 20 000 kronor.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 16 april 2019.
Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, Barnens rätt i samhället – region
Mitt 2019.

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar BRIS, Barnens rätt i samhället, 20 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

BRIS – Region Mitt
Kamrersassistent

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 52

2019-05-23

Ansökan om föreningsbidrag från Bro
Härads Rödakorskrets för år 2019
Dnr SN 19/0111

Beslut
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets 25 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning
Bro Härads Rödakorskrets ansöker om 25 000 kr i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2019. Röda Korset har aktiviteter i from av språkcafé,
anhöriggrupper, besöksverksamheter samt öppet hus varje lördag med
kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens lokal.
Föreningen för även dialog med socialkontoret om att vara behjälplig med viss
verksamhet. Röda Korset kompletterar socialtjänstens verksamhet och
socialkontoret föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 25 000 kronor.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2019.
Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2019.

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets 25 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Bro Härads Rödakorskrets
Kamrersassistent kvalitet- och verksamhetsstöd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 53

2019-05-23

Ansökan om föreningsbidrag från
Upplands-Bro Anhörigförening för år
2019
Dnr ÄON 19/0050

Beslut
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
60 000 kronor för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning
Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag med 60 000
kronor för verksamhetsåret 2019. Föreningen ska verka för goda kontakter med
politiker och tjänstemän samt gott samarbete med personal inom sjukvård och
omsorg. Upplands-Bro Anhörigförening kompletterar socialtjänstens
verksamhet och socialkontoret föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med
60 000 kronor.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 17 april 2019
Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro Anhörigförening 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
60 000 kronor för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Anhörigförening
Kamrersassistent avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 54

2019-05-23

Patientsäkerhetsberättelse 2018 privata
utförare med upphandling enligt LOU
Dnr SN 19/0110

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018 privata utförare med
upphandling enligt LOU.

Sammanfattning
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars årligen. I denna ska det framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
uppnåtts. Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara
både systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador i samband
med vård och behandling. Syftet är att göra hälso- och sjukvården säkrare för
patienten. Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för den som önskar
ta del av densamma.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17

•

Bilaga – Patientsäkerhetsberättelse 2018 Frösunda Omsorg AB
Hagtorps äldreboende

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018 privata utförare med
upphandling enligt LOU.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 55

2019-05-23

Uppsägning av avtal - insatser för barn
och ungdomar
Dnr SN 19/0105

Beslut
•

Socialnämnden säger upp samtliga avtal med 5 broar AB som ingår i
ramavtal - insatser för barn och ungdomar: Stödboende för ungdomar
med regelbundet boendestöd 18–20 år och stödboende för
ensamkommande ungdomar med regelbundet boendestöd 18–20 år

•

Uppsägningen gäller omedelbart och utan uppsägningstid då 5 broar
AB inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden enligt ramavtal eftersom
avsaknad av lagstadgat tillstånd innebär att verksamhet inte får
bedrivas.

Sammanfattning
Kommunerna Sigtuna, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands-Väsby
genomförde en samordnad upphandling avseende insatser för barn och
ungdomar under 2016. Det har framkommit att 5 broar AB saknar tillstånd
ifrån IVO (inspektionen för vård och omsorg) för sin verksamhet.
Sammantaget görs bedömningen att 5 broar AB inte uppfyller kraven som
ingår i avtalet. Med anledning av detta sägs samtliga avtal upp med omedelbar
verkan. De avtal som avses är stödboende för ungdomar med regelbundet
boendestöd 18–20 år och stödboende för ensamkommande ungdomar med
regelbundet boendestöd 18–20 år

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019

Förslag till beslut

Justerandes sign

•

Socialnämnden säger upp samtliga avtal med 5 broar AB som ingår i
ramavtal - insatser för barn och ungdomar: Stödboende för ungdomar
med regelbundet boendestöd 18–20 år och stödboende för
ensamkommande ungdomar med regelbundet boendestöd 18–20 år

•

Uppsägningen gäller omedelbart och utan uppsägningstid då 5 broar
AB inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden enligt ramavtal eftersom
avsaknad av lagstadgat tillstånd innebär att verksamhet inte får
bedrivas.
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-05-23

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

5 broar AB
Enhetschef barn och unga
Upphandlingsstaben
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 56

2019-05-23

Remissyttrande - Granskning av förslag
till detaljplan Köpmanvägen (Härnevi
1:7 m.fl)
Dnr SN 16/0130

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2019 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 7 mars 2019 § 6 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att skicka ut förslag
till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro på
granskning enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen
(2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.
Syftet med detaljplanen för Köpmanvägen är att möjliggöra en förtätning av
bebyggelsen längs med denna väg i Bro. Förtätningen ska ske med cirka 45
bostäder i flerbostadshus som består utav fyra våningar. Det planeras även ett
nytt läge för en nätstation som försörjer närområdet och planområdet med el.
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2019 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019

•

Bilaga 1 – Planbeskrivning detaljplan Köpmanvägen nr 1502

•

Bilaga 2 – Plankarta detaljplan Köpmanvägen nr 1502

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2019 till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen KS 15/0521
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 57

2019-05-23

Rapporter

Temaärende – Spel om pengar
Cecilia Axenbo, Enhetsledare Härenvimottagningen och Sara Turstedt,
Behandlare Härnevimottagningen informerar nämnden om hur mottagningen
arbetar med och behandlar spelmissbruk.

Ekonomisk rapport
Carina Lennartsson, Controller och Elisabeth Rågård, Avdelningschef
Kvalitets- och verksamhetsstöd informerar om:
•

Delårsrapport och helårsprognos per den 30 april 2019

Socialchefens rapport
Helena Åhman, Socialchef, informerar om:
•

Nyheter och aktuella händelser. Tidningen ”Mitt i” har skrivit om ”Min
utredning” vilket är ett arbete från socialkontoret med utgångpunkt att
säkerställa att barn, ungdomar och även vårdnadshavare känner
förståelse och delaktighet vid socialtjänstens utredningar.

•

Kommunen har en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt
omhändertagande vid olyckor och katastrofer, POSOM. En övning har
nyligen genomförts vilket gick väldigt bra.

•

Årets arbetsplats av sex finalister är fyra från socialkontoret:
-

Förebyggande enheten

-

Kungsgården

-

Hälso- och sjukvårdsenheten

-

Utföraravdelningens ledningsgrupp.

•

Emma Ling, Enhetschef för barn och ungdomsenheten går på
föräldraledighet och under denna tid blir Cecilia Mollo Perez
tillförordnad.

•

Skifte av utförare, vissa mottagningar som drivs av Prima kommer
övergå i Capios regi.

•

Socialpsykiatrin har initierat en översyn av verksamheten.

•

På Kungsfesten kommer delar av socialkontoret finnas på plats.

Ordförande informerar
Martin Normark (L), har fått frågor från allmänheten och informerar därför
nämnden om en privat verksamhet på Östervägen med placeringar från andra
kommuner, Upplands-Bro har inget tillsynsansvar på verksamheten.
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 58

Justerandes sign

2019-05-23

Delegationsbeslut
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 59

Justerandes sign

2019-05-23

Anmälningar

1.

Granskning av förslag till detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.),
nr 1502, Bro, Upplands-Bro kommun

2.

AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad
skyddsfunktion - Viktig information från SKL (cirkulär)

3.

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 - Viktig information från SKL,
cirkulär 19:21
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