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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2021-09-30
Digitalt via Teams, 2021-09-30 15:04 – 16:45

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Martin Normark (L), ordförande
Birgitta Dickson (M), 1:a vice
ordförande
Kerstin Ahlin (S), 2:e vice ordförande
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)

Beslutande

Närvarande ersättare

Therése Nordin (M)
Marlene Juthstrand (KD)
Christer Norberg (S)
Stig Engcrantz (M)
Johnny Storskörd (SD)
Anette Nyberg (SD)
Birgitta Nylund (S)
Lars Thomasson (C)
Johan Skånberg (L)

Helena Austrell (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2021-10-08
kl 11:00

Paragrafer

§§ 45 - 47, 50 - 58

Underskrifter

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

Ordförande

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

Justerare

..................................................................
Helena Austrell (S)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Datum för anslags
uppsättande:

2021-10-08

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2021-10-29

PROTOKOLL
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Digitalt via Teams, 2021-09-30 15:04 – 16:45

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

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

Beslutande

Närvarande ersättare

Therése Nordin (M)
Marlene Juthstrand (KD)
Christer Norberg (S)
Stig Engcrantz (M)
Johnny Storskörd (SD)
Anette Nyberg (SD)
Birgitta Nylund (S)
Lars Thomasson (C)
Johan Skånberg (L)

Helena Austrell (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital justering omedelbart efter
sammanträdet

Paragrafer

§§ 48 - 49

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

...................................................................
Martin Normark

Justerare

...................................................................
Helena Austrell (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2021-09-30

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

2021-10-21

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Ändring av föredragningslista
Ärende Upphandling av gruppbostad (LSS) enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU 2016:1145) tas bort från dagordningen.
§ 54 Val av ny ersättare i Socialnämndens arbetsutskott efter Helena Austrell (S)
läggs till på dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 45

2021-09-30

Tertialrapport 2 2021 - Socialnämnden
Dnr SN 21/0006

Beslut
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans.
2. Socialnämnden översänder tertialrapport 2 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

Särskilda uttalanden
Claus Engström (SD) och Jasmin Norberg (SD) deltar inte i beslutet.
Jeanette Bustos Cesped (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 5,3 mnkr, vilket motsvarar 3,1
procent varav kostnader för Covid-19 uppgår till 4,7 mnkr. Underskottet beror i
huvudsak på höga kostnader för externa placeringar samt för
arbetsmarknadsenheten. På helår prognostiseras ett underskott med 6,0 mnkr
motsvarande 2,3 procent.
Ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat med 0,9 mnkr motsvarande 4,3
procent. På helår prognostiseras Ekonomiskt bistånd med ett överskott på 0,9
mnkr.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 september år 2021



Tertialrapport 2 år 2021 – Socialnämnden, bilaga 1



Åtgärdsplan för ekonomi i balans, bilaga 2

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans.
2. Socialnämnden översänder tertialrapport 2 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen
Enhetschefer social- och arbetsmarknadsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 46

2021-09-30

Revidering delegationsordning
Socialnämnden
Dnr SN 21/0210

Beslut
Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

Särskilda uttalanden
Claus Engström (SD) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i
slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Kontroll av behov av revideringar i delegationsordningen äger rum två gånger
per år. Nu upprättat förslag till revidering innehåller dels förtydliganden och
redaktionella justeringar men framför allt förändring av delegat med anledning
av den organisationsförändring som är gjord inom socialkontoret. Ytterligare
ett område där socialkontoret föreslår förändringar är upphandling. Vidare
föreslås utökad beslutanderätt till enhetschef vid placeringar samt extern
öppenvård för barn och unga. Samtliga förslag till reviderad
delegationsordning är i bilaga markerade i röd text.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 september år 2021



Reviderad delegationsordning för Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

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

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Sverigedemokraternas räkning:
”SD saknar en mer detaljerad rutin som tydligare styr socialchefens rättigheter
samt skyldigheter för att genomföra upphandlingar på 5 MSEK”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga chefer inom social- och arbetsmarknadsavdelningen
Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 47

2021-09-30

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Dnr SN 21/0233

Beslut
Socialnämnden godkänner rapport Patientsäkerhetsberättelse egenregi för år
2020.

Särskilda uttalanden
Claus Engström (SD) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i
slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Varje vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta
en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå


hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits föregående kalenderår



vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten



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 på detta sätt säkerställa att den utförda hälsooch sjukvården blir patientsäker. Vårdgivares patientsäkerhetsberättelse ska
finnas tillgänglig för den som önskar ta del av densamma. Inom egenregi i
Upplands-Bro är ansvaret att bedriva en god och säker vård med hög
patientsäkerhet fördelat huvudsakligen på Hälso-och sjukvårdsenheten (HSE)
men till viss del även på respektive verksamhet där kommunen har ett hälsooch sjukvårdsansvar. För att tydliggöra detta ansvar ur patientsäkerhetssynpunkt har alla berörda verksamheter i egenregi anmodats att för år 2020
upprätta patientsäkerhetsberättelse för den egna verksamheten utifrån dess
ansvar. Dessa bifogas vårdgivaren Upplands-Bros samlade
patientsäkerhetsberättelse för egenregi. Sammanfattningsvis är bedömningen
att samtliga verksamheter har hanterat patientsäkerheten väl utifrån den
belastning och det ansträngda läge den globala pandemin medfört.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2021



Bil 1 Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020



Bil 1:1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)2020



Bil 1:2 Patientsäkerhetsberättelse grupp- och servicebostäder LSS 2020
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden


Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Bil 1:3 Patientsäkerhetsberättelse daglig verksamhet LSS 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapport Patientsäkerhetsberättelse egenregi för år
2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

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

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Sverigedemokraternas räkning:
”SD ser mycket positivt på den starkt förbättrade patientsäkerhetsberättelsen
för verksamheten i egen regi och hoppas att den bildar en ny "standard" för
förvaltningens sätt att presentera sina åtaganden.”
Beslutet skickas till:






Justerandes sign

Avdelningschef Social- och Arbetsmarknadsavdelningen
MAS
Chef för hälso- och sjukvårdsenheten
Chef för enheten Grupp- och servicebostäder LSS
Chef för daglig verksamhet LSS

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Yttrande - Storsthlms rekommendation
om att anta överenskommelse om
samverkan inom
patientnämndverksamhet
Dnr SN 21/0182

Beslut
1. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att anta
överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
2. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att meddela
Storsthlm sitt ställningstagande senast den 31 oktober 2021 med e-post
till registrator@storsthlm.se
3. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Storsthlms styrelse beslutade på sitt sammanträde den 11 mars 2021 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse om samverkan
inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen är en revidering av
tidigare överenskommelse från år 2003 mellan kommunerna i länet och Region
Stockholm. Den reviderade överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden
och uppdateringar av laghänvisningar och har kompletterats med en
beskrivning av Storsthlms roll som företrädare för kommunerna på en
länsövergripande nivå, avseende uppföljning och utvärdering.
Beräkningsmodellen i den reviderade överenskommelsen har gjorts om så att
kostnaden fördelas mellan kommunerna genom att beräknas på respektive
kommuns befolkning istället för som tidigare baseras på befolkning äldre än 65
år. Kostnaden för Upplands-Bro beräknat på 2020 års befolkningsmängd om
alla åldrar, blir 18 530 kr. En förändring avseende avtalstiden har också gjorts
som innebär att överenskommelsen gäller tills vidare, men med möjlighet för
parterna att säga upp densamma med en uppsägningstid på tolv månader.
Överenskommelsen börjar gälla från och med att alla parter antagit
överenskommelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet Dnr
PaN A0210-0001715

•

Exempel på ersättningsnivå till Patientnämnden – Storsthlm

•

Patientnämnden summerar 2020

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Förslag till beslut
1. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att anta
överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
2. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att meddela
Storsthlm sitt ställningstagande senast den 31 oktober 2021 med e-post
till registrator@storsthlm.se
3. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Yttrande - Granskning av förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro i
Upplands-Bro, FÖP Bro 2040
Dnr SN 20/0233

Beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till granskningsförslag av fördjupad
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet med
samhällsbyggnadskontorets förslag.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 § 68 att sända ut planförslag,
FÖP Bro 2040 på samråd. Samrådet pågick under perioden den 9 juni till den
25 oktober 2020. Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den
29 september 2020. Enligt nämndbeslut § 44 ställde sig Socialnämnden positiv
till fördjupad översiktsplan och skickade med sina synpunkter på förslaget.
Samhällsbyggnadskontoret har utifrån inkomna samrådssynpunkter reviderat
och fördjupat förslaget till FÖP 2040 för Bro. Granskningsförslaget består av
tre delar: plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning och
planeringsförutsättningar. Granskning av förslaget pågår mellan den 7 juni och
den 30 september 2021.
Socialkontoret ställer sig positiv till granskningsförslaget. Socialkontoret
tycker det är bra att samhällsbyggnadskontoret tagit tillvara på Socialnämndens
yttrande om avsaknad utav barnperspektiv och att detta perspektiv lyfts fram
tydligare i förslaget. Vidare så är det positivt att projektet med Omdaning Bro
och dess viljeinriktning ska genomsyra FÖP Bro 2040.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021

•

Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag) daterad
den 26 maj 2021

•

FÖP Bro 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro daterad den 26 maj
2021

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

•

FÖP Bro 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro daterad
maj 2021

•

Samrådsredogörelse FÖP Bro 2040

•

Socialnämndens protokollsutdrag § 44 den 29 september 2020

•

Socialnämndens yttrande över FÖP 2040 Bro den 24 september 2020

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2020

Förslag till beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till granskningsförslag av fördjupad
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet med
samhällsbyggnadskontorets förslag.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

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

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna inväntar samtliga remissyttranden innan vårt
ställningstagande.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen, synpunkter FÖP Bro KS 18/0015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 50

2021-09-30

Revidering handlingsplan POSOM
Dnr SN 21/0211

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad handlingsplan för POSOM, psykiskt
och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Sammanfattning
POSOM-gruppen (psykiskt och socialt omhändertagande) är en del av
kommunens krishanteringsverksamhet. En aktuell handlingsplan för POSOM
säkerställer kommunens beredskap vid kriser. Nu reviderad handlingsplan
innehåller inte några förändringar i uppdrag eller ansvar mer än redaktionella
justeringar.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti år 2021



Reviderad handlingsplan POSOM, psykiskt och socialt
omhändertagande vid olyckor och katastrofer

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad handlingsplan för POSOM, psykiskt
och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

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



Justerandes sign

Enhetschef vuxen och LSS-enhet/POSOMchef
Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 51

2021-09-30

Val av kontaktpolitiker för
Arbetsmarknadsenheten
Dnr SN 19/0008

Beslut
Socialnämnden utser Birgitta Dickson (M) och Jessica Dannefalk (S) till
kontaktpolitiker för Arbetsmarknadsenheten.

Sammanfattning
1 januari 2021 blev Arbetsmarknadsenheten en del av Socialnämndens
ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten arbetar med medborgare som behöver
stöd i etablering i arbetslivet, och uppdraget syftar till att enskilda som står
långt ifrån arbetsmarknaden ska nå egen försörjning.
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 2 september 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden utser XX (x) och XX (x) till kontaktpolitiker för
Arbetsmarknadsenheten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att Birgitta Dickson (M) ska utses till
kontaktpolitiker för Arbetsmarknadsenheten.
Kerstin Ahlin (S) föreslår att Jessica Dannefalk (S) ska utses till
kontaktpolitiker för Arbetsmarknadsenheten.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Birgitta Dickson (M)
och Jessica Dannefalk (S) väljs till kontaktpolitiker för arbetsmarknadsenheten,
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

De valda
Chef för arbetsmarknadsenheten
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 52

2021-09-30

Sammanträdestider för Socialnämnden
2022
Dnr SN 21/0247

Beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2022
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till
sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredningsgrupp för år 2022
utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med ekonomiavdelningen
och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre anpassa
sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste besluta om
under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till
Kommunstyrelsens för att underlätta handläggningen för ärenden som ska
vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för Socialnämnden och dess
beredning 2022:
Beredning kl. 15:00

Socialnämnd kl. 15:00

20 januari

27 januari

24 februari

10 mars

21 april

28 april

19 maj

2 juni

1 september

8 september

29 september

6 oktober

10 november

17 november

8 december

15 december

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2022
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

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



Justerandes sign

Samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden
Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 53

2021-09-30

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 30 april 2021
Dnr SN 21/0243

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2021 till kommunens
revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 30 april 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).
Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet. Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid
återrapporteras när beslutet har verkställts. Rapporteringen till IVO och
kommunens revisorer ska ske på individnivå och lämnas in en gång per kvartal.
Vid rapporteringstillfället den 30 april 2021 fanns det inom LSS 24 stycken
verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda samt
fem gynnande beslut som inte verkställds inom tre månader från beslutsdatum.
Det fanns även tjugosju stycken avbrott i verkställighet.
Inom SoL förekom det femstycken verkställda eller avslutade beslut som
tidigare rapporterats ej verkställda SoL samt ett gynnande beslut har inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021



Bilaga - statistikrapport ej verkställda och verkställda beslut per den 30
april 2021

Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2021 till kommunens
revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 30 april 2021 till Kommunfullmäktige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

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




Justerandes sign

Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom)
Kommunens revisorer
Ansvarig revisor EY

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 54

2021-09-30

Val av ny ersättare i Socialnämndens
arbetsutskott efter Helena Austrell (S)
Dnr SN 18/0205

Beslut
Jessica Dannefalk (S) utses till ny ersättare i Socialnämndens arbetsutskott
efter Helena Austrell (S).

Sammanfattning
Socialnämnden inrättade ett arbetsutskott den 10 januari 2019 och Helena
Austrell (S) valdes till ersättare. Helena Austrell (S) kommer att entledigas från
sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden den 13 oktober 2021 av
Kommunfullmäktige. I och med detta uppstår ett valbarhetshinder till
arbetsutskottet och Socialnämnden behöver därför utse en ny ersättare i
Socialnämndens arbetsutskott.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Ahlin (S) yrkar på att Jessica Dannefalk (S) utses till ny ersättare i
Socialnämndens arbetsutskott efter Helena Austrell (S).

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




Justerandes sign

Den valde
Socialnämndens arbetsutskott
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 56

2021-09-30

Socialchefens rapporter

Temaärende – Barn- och ungdomsenheten informerar om sitt arbete.
Ny organisation på Socialkontoret
Socialchefen presenterar Socialkontorets nya organisation som gällt från och
med den 1a januari 2021.
Covid-19
Ingen smitta i Socialnämndens verksamheter. Smittan ökar nationellt, men den
minskar i Upplands-Bro.
Vaccinationsgraden i Stockholms län hos personal i hemtjänst uppskattas till 53 %
och inom särskilt boende 64 %. Siffrorna kommer från att uppgifter från
vaccinationsregistret och yrkesregistret samkörts. Det finns inga siffror gällande
vaccinationsgraden hos personal inom LSS.
Personalen inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fortsätter att
tillämpa smittskyddsåtgärder så som munskydd, visir och handskar på samma nivå
som tidigare. Det är möjligt att höja nivån av smittskyddsåtgärder ytterligare
vid behov.

Den tredje vaccinationsdosen kommer att erbjudas i kommunen från och med
onsdag den 6 oktober till alla födda 1941 och tidigare.
Anhörigdagen och anhörigveckan 2021
Upplands-Bro kommun anordnar aktiviteter under anhörigdagen den 6 oktober
och anhörigveckan (vecka 40) för kommunens invånare att ta del av.

Arbetslöshetsstatistik
Upplands-Bro kommun har 5,1% öppet arbetslösa i augusti 2021 vilket är en
minskning jämfört med föregående år.
7,1 % unga är öppet arbetslösa i augusti 2021 vilket också är en minskning
jämfört med förra året.
Invigningsceremoni på Allévägen den 28 oktober

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 57

Justerandes sign

2021-09-30

Delegationsbeslut

1.

Upphandling enligt LOV gällande ledsagar- och avlösarservice LSS beslut om avslag och tilldelning
Dnr SN 21/0001

2.

Delegeringslista 2021-06-01 - 2021-06-30
Dnr SN 21/0013

3.

Delegeringslista 2021-07-01 - 2021-07-31
Dnr SN 21/0013

4.

Delegeringslista 2021-08-01 - 2021-08-31
Dnr SN 21/0013

5.

Protokoll Delegationsbeslut 2021-05-27 - Omedelbart omhändertagande
LVU 6 § och placering LVU 11 §
Dnr SN 21/0187

6.

Protokoll Delegationsbeslut 2021-05-27 - Omedelbart omhändertagande
LVU 6 § och placering LVU 11 §
Dnr SN 21/0187

7.

Protokoll Delegationsbeslut 2021-05-27 - Omedelbart omhändertagande
LVU 6 § och placering LVU 11 §
Dnr SN 21/0187

8.

Beslut enligt LVU 6 §
Dnr SN 21/0016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 58

Justerandes sign

2021-09-30

Anmälningar

1.

Remissvar - Huvudöverenskommelse om samverkan om vård och omsorg
(S/21/0021)
Dnr SN 21/0170

2.

Informationsspecifikation handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten
Dnr SN 20/0054

3.

Socialkontorets Samverkansprotokoll 2021-06-07
Dnr SN 21/0009

4.

Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-08-16
Dnr SN 21/0009

5.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 31 Åtgärdsprogram för Broviken
Dnr KS 20/0113

6.

Sammanträdesprotokoll samt handlingar från Gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor den 19 maj 2021
Dnr KS 21/0050

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om utvidgning
av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön
Dnr KS 21/0180

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige
Dnr KS 21/0283

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr KS 21/0297

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social investeringsfond
Dnr KS 21/0305

11.

Nordisk familjerådslagskonferens
Dnr SN 20/0054

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022
med planering för 2023-2024
Dnr SN 21/0003

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

13.

Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med
delårsbokslut
Dnr SN 21/0005

14.

Inbjudan till länsdialog 21 september om missbruk/beroende bland unga
och unga vuxna
Dnr SN 21/0011

15.

Inbjudan - Fördjupande seminarium om Barn och barnärenden för
överförmyndare den 27 oktober 2021
Dnr SN 21/0011

16.

Informationsbrev YHV: Frågor och svar om estetiska behandlingar
Dnr SN 21/0011

17.

Välkommen till Nätverksträff om hedersrelaterat våld och förtryck, 15
september
Dnr SN 21/0011

18.

Webbseminarium Civilsamhällets påverkan på den demokratiska
utvecklingen
Dnr SN 21/0011

19.

Ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Nationell tillsyn
med fokus på barn med psykisk ohälsa
Dnr SN 21/0011

20.

Beslut i mål 19037-21, gällande beslut rörande LVU enligt 1 och 3 §§.
Rätten beslutade omhändertagandet genast ska upphöra.
Dnr SN 21/0017

21.

Dom i mål B 1631-21, gällande narkotikabrott enligt 29 kap 7§. Rätten
beslutade ungdomsvård.
Dnr SN 21/0017

22.

Dom i mål FR16433-21 , gällande bistånd enlig socialtjänstlagen enligt 4
kap 4§, 5§. Rätten beslutade att avslår överklagandet.
Dnr SN 21/0017

23.

Ett år med SKRs rekommendation – tillsammans utvecklar vi
socialtjänsten
Dnr SN 21/0104

24.

Inbjudan till konferensen Samverkan mellan socialtjänst och allmännytta Tillsammans för tryggare boendeförhållanden
Dnr SN 21/0104

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

25.

Inbjudan - Seminarium om utredningen om kommunernas
brottsförebyggande ansvar den 18 juni 2021
Dnr SN 21/0104

26.

Inbjudan till digitalt seminarium om rehabilitering och återhämtning 27
oktober
Dnr SN 21/0104

Utdragsbestyrkande
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