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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 60

2019-09-26

Särskild förordnad vårdnadshavare
Dnr SN 19/0210

Undantagen enligt sekretess. 26:1 Socialtjänst, 26 kap 1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 61

2019-09-26

Särskild förordnad vårdnadshavare
Dnr SN 19/0210

Undantagen enligt sekretess. 26:1 Socialtjänst, 26 kap 1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 62

2019-09-26

Delårsbokslut 2019 med helårsprognos
Dnr SN 19/0197

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2019 med helårsprognos per
den 31 augusti 2019 och översända densamma till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Delårsbokslut
Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 3,0 mnkr, vilket
motsvarar 2 procent. Huvudsakligen beror överskottet på lägre kostnader för
externa placeringar och för externa boenden för barn och vuxna.
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 6,0 mnkr
motsvarande 57 procent.
Helårsprognos
På helår prognostiserar Socialnämnden ett negativt resultat med 3,0 mnkr
motsvarande 1,4 procent.
Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett negativt resultat med 8,0 mnkr
motsvarande 51,2 procent.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2019

•

Verksamhetsrapport augusti 2019 Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2019 med helårsprognos per
den 31 augusti 2019 och översända densamma till Kommunstyrelsen.

Reservationer
Claus Engström (SD) och Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
SD konstaterar att i delårsrapporten för 2019, redovisar avdelningen för
”Kvalitet och verksamhets-stöd” ett antal indikatorer på sida 8, 11 och 12,
varav ett flertal av dessa indikatorer helt saknar målvärden för 2019. Detta
innebär i praktiken att dessa indikatorer är verkningslösa.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 63

2019-09-26

Underlag till budget 2020
Socialnämnden
Dnr SN 19/0198

Beslut
Socialnämnden överlämnar underlag till budget 2020 till
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2020.

Sammanfattning
Budgetförslag för år 2020 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som
givits enligt budgetdirektiv 2020 som för Socialnämnden innebär
en oförändrad budgetram.
Budgetramen för Socialnämnden 2019 var preliminär i samband
med delningen av Socialnämnden. Vid närmare översyn av fördelningen
beslutas om budgetjustering under 2020 med 5 000 tkr från Äldre- och
omsorgsnämnden till Socialnämnden.
Ytterligare förändring av budgetram 2020 kan ske utifrån korrigering av
kapitalkostnader mellan Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.
Korrigering sker då i samband med årsbokslut för 2019.
Volymökning för 2020 samt pris- och löneuppräkning ska rymmas inom
befintlig ram enligt budgetdirektiv. Nettobudget för Socialnämnden 2020 är
212 930 tkr inkluderat budgetjustering om 5 000 tkr från Äldre- och
omsorgsnämnden.
Budgetram 2020 för ekonomiskt bistånd lämnas oförändrad och är 15 620 tkr.
Beräkning av budgetram för planåren 2021–2022 består av pris- och
löneökning med två procent samt en volymökning baserat på
befolkningsutveckling samt ökat behov av grupp- och servicebostäder.
Socialkontorets bedömning är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer
att öka under de kommande åren baserat på befolkningsutveckling, förväntad
konjunkturförändring samt nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2019

•

Underlag till budget 2020, Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar underlag till budget 2020 till
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-26

Reservationer
Claus Engström (SD) och Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
SD reserverar sig och anser det vara fel att överföra 5.000 kkr från Äldre- och
Omsorgsnämnden till socialnämnden. Eftersom både Socialnämndens och
Äldre- och Omsorgsnämndens ansvarsområde hanteras av socialkontoret, ser
SD en potentiell risk i att budgeten för dessa 2 nämnders verksamhet, fungerar
som ett ”kommunicerande kärl”. I klartext ser SD en tydlig risk i att när
Socialnämnden har underskott i sin verksamhet så kompenseras detta
automatiskt genom att överföra pengar från Äldre- och Omsorgsnämnden.
SD anser att uppdelningen i en separat Socialnämnd och ÄoO-nämnd, som
gjordes vid årsskiftet 2018/2019, var rätt beslut. Men, SD anser att man borde
ha delat upp det ”gamla” socialkontoret i
2 nya enheter:
- Ett ”nytt” socialkontor som rapporterar till Socialnämnden.
- Ett ”nytt” äldre och omsorgs kontor som rapporterar till ÄoO-nämnden.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 64

2019-09-26

Statistikrapport kvartal ett och två 2019
Dnr SN 19/0182

Beslut
Socialnämnden godkänner statistikrapporten.

Sammanfattning
Rapporten visar siffror som har tagits fram för att beskriva den aktuella
situationen i verksamheterna. Dessa siffror har omvandlats till grafer. Graferna
har beskrivits och kommenterats. Detta är en redovisning för att
Socialnämnden ska få en bild av de förändringar som sker i verksamheten
under året.
Inom försörjningsstöd syns en ökning av antal hushåll och utbetalt
försörjningsstöd från januari 2019 till april 2019. Utbetalt belopp per hushåll är
på en liknande nivå som under hösten 2018. Antal utredningar hade en topp
under oktober-december 2018 men har sedan februari 2019 sjunkit. Antal
insatser till arbetsmarknadsenheten, AME, har ökat. Statistik som visar
försörjningsstöd till nyanlända med kod etablering kontra övrigt
försörjningsstöd har inte tidigare redovisats utan är nytt för 2019.
Inom missbruksvården har antalet pågående utredningar ökat under maj 2019.
Det har under juni månad inkommit flera LVM anmälningar. Dessa har lett till
att utredning startats men inte resulterat i några placeringar. Även placeringar
enligt SoL har minskat under 2019. Antalet insatser i den egna öppenvården
har ökat under 2019. Antal placeringar på grund av våld i nära relation är
fortsatt på en låg nivå.
Insatser i form av boenden har sjunkit på vuxenenheten. På barn- och
ungdomsenheten finns det inga boendeinsatser. De individer som fått bostad
enligt bosättningslagen ökade i december 2018 men är på en konstant nivå efter
det.
Inom barn- och ungdomsenheten har antalet pågående utredningar
ålderskategorin 13-20 år ökat sedan januari 2019 för att sedan minska igen
under maj månad 2019. Utredningar för ålderskategorin 0-12 år fluktuerar
väldigt över tid men ingen ökning har skett. Antal orossamtal tillsammans med
polis är inte tidigare redovisat utan är nytt för 2019.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 19-07-31

•

Statistikrapport januari-juni 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner statistikrapporten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 65

2019-09-26

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 30 april 2019
Dnr SN 19/0190

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 30 april 2019 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 30 april 2019 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 30 april 2019 fanns det tre ej verkställda beslut,
enligt LSS. Fem beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har
avslutats under perioden, varav fyra av besluten avser insats enligt LSS och ett
beslut avser insats enligt SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2019.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 30 april 2019 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 30 april 2019 till Kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 66

2019-09-26

Medborgarförslag om service till äldre i
kommunen
Dnr SN 17/0135

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslag
om service till äldre i kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för
besvarande.

Sammanfattning
Den 16 juni 2017 inkom ett medborgarförslag om service till äldre i
kommunen. I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att kommunen har
en service, en så kallad fixartjänst, för dem som är över 70 år och till exempel
behöver hjälp med att byta lampor hemma. Förslagsställaren anser att
kommunen även bör ha en service för att äldre ska kunna bo kvar i sina hus.
Kommunen ska genom denna tjänst till exempel byta packningar och tätningar
i vattenkranar.
Då kommunens fixartjänst tillhör Arbetsmarknadsenheten så vidarebefordrar
Socialnämnden detta medborgarförslag till Gymnasie- och arbetslivsnämnden
för besvarande.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019

•

Bilaga – medborgarförslag om service till äldre den 16 juni 2017

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslag
om service till äldre i kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för
besvarande.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 67

2019-09-26

Revidering av Socialnämndens
delegationsordning
Dnr SN 19/0107

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordningen.

Sammanfattning
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av
revidering uppstår.
Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 juni 2019

•

Bilaga Socialnämndens delegationsordning

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 68

2019-09-26

Revidering av riktlinjer missbruk
Dnr SN 19/0161

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för missbruk.

Sammanfattning
Revidering av riktlinjer sker varje år. Dessa riktlinjer omfattar det stöd som ges till
personer som har ett pågående missbruk av alkohol, droger eller spel. Den text
som är reviderad är markerad med röd text.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för missbruk.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 69

2019-09-26

Revidering av riktlinjer skyddade
personuppgifter
Dnr SN 19/0162

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för skyddade
personuppgifter.

Sammanfattning
Socialkontoret har riktlinjer för sina olika verksamheter. Dessa riktlinjer
omfattar också skyddade personuppgifter. Revidering av riktlinjerna sker varje
år.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-24

•

Riktlinjer för skyddade personuppgifter

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för skyddade
personuppgifter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 70

2019-09-26

Revidering av riktlinjer anhörigstöd
Dnr SN 19/0163

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för anhörigstöd

Sammanfattning
Socialkontoret har riktlinjer för sina olika verksamheter. Dessa riktlinjer
omfattar också det stöd till anhöriga som ges av socialkontoret. Revidering av
riktlinjerna sker varje år.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-24

•

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för anhörigstöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 71

2019-09-26

Revidering av riktlinjer våld i nära
relation
Dnr SN 19/0164

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för våld i nära
relation.

Sammanfattning
Socialkontoret har riktlinjer för sina olika verksamheter. Dessa riktlinjer
omfattar också det stöd som ges till personer som är utsatta för våld i nära
relationer. Revidering av riktlinjerna sker varje år.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-24

•

Riktlinjer för våld i nära relation

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för våld i nära
relation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 72

2019-09-26

Riktlinje gällande fördelning av tillfälligt
bidrag till förening som arbetar för
ensamkommande barn som fyller 18 år
under asylprocessen 2019
Dnr SN 19/0177

Beslut
Socialnämnden beslutar om att anta riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag
till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under
asylprocessen för år 2019.

Sammanfattning
Regeringen beslutade under våren 2019 att ge kommunerna ett fortsatt
tillfälligt kommunbidrag för att kunna låta ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år, och befinner sig i asylprocess, bo kvar i sin vistelsekommun
för att kunna fortsätta sina studier under asylprocessen.
Kommunen ger genom denna riktlinje ideella föreningar som bedriver frivilligt
socialt arbete i enlighet med socialtjänstlagens inriktning: att främja
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt deltagande i samhällslivet, en möjlighet till föreningsbidrag för de som
bedriver frivilligt socialt arbete för målgruppen.
Föreningsbidraget ska bidra till att den förening som ansöker om detta ska
bland annat ge stöd till omkostnader för målgruppens boenden, vara en
stödjande verksamhet till personer i föreningen som stöttar målgruppen, stödja
målgruppens skolgång.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2019

•

Bilaga - Riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som
arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen
den 4 juli 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om att anta riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag
till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under
asylprocessen för år 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 73

2019-09-26

Ansökan om fortsatt tillfälligt bidrag till
förening som arbetar för
ensamkommande barn som fyller 18 år
under asylprocessen
Dnr SN 19/0131

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att ge föreningen Frivilliga Familjehem i
Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 kr enligt
riktlinje tidigare beslutad vid Socialnämndens sammanträde den 26
september 2019, för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som
arbetar för ungdomar över 18 år under asylprocess.
2. Ersättningen avser boende à 2 500 kr per månad till 5 ungdomar till
riktlinjens målgrupp mellan perioden den 1 januari till den 31 december
2019.

Sammanfattning
Den 19 maj 2019 inkom en ansökan om fortsatt tillfälligt bidrag till förening
som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen
ifrån föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun.
Målsättningen med föreningens ansökan är att även fortsättningsvis kunna ge
ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller eller skrivs upp i ålder till
18 år, möjligheten att bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång till deras
ärenden är avslutade.
Socialkontoret anser att föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro
kommuns ansökan och verksamhet uppfyller de kriterier som finns i
kommunens antagna riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening
som arbetar för ungdomar över 18 år under asylprocess för år 2019.
Socialkontoret föreslår att Socialnämnden beslutar att ge föreningen Frivilliga
Familjehem i Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 kr enligt
riktlinje tidigare beslutad vid Socialnämndens sammanträde. Ersättningen avser
boende à 2 500 kr per månad till 5 ungdomar till riktlinjens målgrupp mellan
perioden den 1 januari till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2019
Bilaga - Föreningen Frivilliga Familjehems ansökan den 19 maj 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-26

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att ge föreningen Frivilliga Familjehem i
Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 kr enligt
riktlinje tidigare beslutad vid Socialnämndens sammanträde den 26
september 2019, för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som
arbetar för ungdomar över 18 år under asylprocess.
2. Ersättningen avser boende à 2 500 kr per månad till 5 ungdomar till
riktlinjens målgrupp mellan perioden den 1 januari till den 31 december
2019.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Föreningen frivilliga familjehem i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 74

2019-09-26

Ansökan om medel från den sociala
investeringsfonden gällande akut- och
kristeam
Dnr SN 19/0165

Beslut
Socialnämnden överlämnar ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden för att inrätta ett barnskyddsteam till Kommunstyrelsen för
beslut.

Sammanfattning
Socialkontoret föreslår Socialnämnden att ansöka om medel ur den sociala
investeringsfonden i syfte att inrätta ett barnskyddsteam i Upplands-Bro
kommun. Syftet med ansökan är att bilda ett barnskyddsteam om tre tjänster
som ska erbjuda snabba professionella insatser till familjer med barn och
ungdomar som befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta.
Stödet skall kunna ske på dag- eller kvällstid och behandlaren kan vara
tillgänglig per telefon även nattetid. Om familjen därefter har behov av fortsatt
krisstöd kan barn- och ungdomsenheten besluta om det och ge uppdrag till
barnskyddsteamet. De tre krisstödsbehandlarena ska tillhöra Stöd- och
behandlingsenheten inom socialkontorets utföraravdelning. Socialkontoret
anser att barnskyddsteamets arbete kommer att leda till minskat lidande hos
aktuella barn, ungdomar och föräldrar. Behandlarnas arbete kommer att leda
till att familjen använder sina egna resurser vilket ger ett minskat behov utav
jourhemsplaceringar, placeringar på HVB-hem eller andra omfattande insatser.
Teamet ska även arbeta trygghetsskapande när de ej arbetar med krisstöd. Detta
ska ske genom att bedriva förebyggande arbete på skolar, fritidsgårdar och i att
hålla öppna föreläsningar. Föreläsningarna kan till exempel handla om våld i
nära relation eller hemmasittare. Behandlarna ska delta på skolornas APT samt
på föräldramöten. Ansökan är på 6 450 000 kr och avser lön för tre
krisstödjare, utbildning, inventarier samt lokal under tre år.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2019

•

Bilaga – ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden den 19
augusti 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-26

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden för att inrätta ett barnskyddsteam till Kommunstyrelsen för
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 75

2019-09-26

Remissyttrande - förslag till namnpolicy
Dnr SN 17/0152

Beslut
Socialnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy men anser att den bör
revideras gällande namnberedningsgruppen och dess riktlinjer.

Sammanfattning
Den Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut
förslag till namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen.
Socialnämnden inkom med remissvar. Tekniska nämnden har dock valt att
skicka ut förslag på namnpolicy på nytt. Remissvaren ska vara tekniska
nämnden tillhanda senast den 30 september 2019.
Förslag till namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och
namnvård i Upplands-Bro kommun samt hur verksamheterna ska förhålla sig
till dessa. Socialnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy men anser att
den bör revideras gällande namnberedningsgruppen och dess riktlinjer.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2019

•

Bilaga 1 - remiss angående Namnpolicy den 29 maj 2019

•

Bilaga 2 - Namnpolicy - principer för namngivning i Upplands-Bro
kommun den 3 maj 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy men anser att den bör
revideras gällande namnberedningsgruppen och dess riktlinjer.

Reservationer
Claus Engström (SD) och Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
Nuvarande namnpolicy är i många avseenden bra skriven, men innehåller mest
"riktlinjer" (typ "beakta"). SD vill att kulturarvet skall vara en tydlig
”preferens” under namnberednings processen för att därmed i mesta möjliga
mån säkerställa bevarandet av kulturarvet.
Namnpolicyn skall därför baseras på bevarandet av kulturarvet. Detta innebär
att vid nybyggnation skall nya gator/vägar/kommunikationsleder/områden, i
mesta möjliga grad utgå ifrån de gamla orts-namnen/beteckningarna och
namnges därefter. I de fall detta av någon anledning inte är
möjligt/applicerbart, kan ”fantasi”-namn accepteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-26

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden senast den 30 september 2019,
tekniskanamnden@upplands-bro.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 76

2019-09-26

Remiss - Fördelning av kostnadsansvar
för hjälpmedel mellan Region
Stockholm och kommunerna i
Stockholms län
Dnr SN 19/0130

Ärendet utgår från dagordningen då remissinstansen
dragit tillbaka remissen för vidare bearbetning.
Sammanfattning
Ett förslag till en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
länet och Region Stockholm gällande hjälpmedel och förbrukningsartiklar som
används i vården har tagits fram i samverkan mellan parterna. Förslaget berör
särskilda boendeformer, dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt
dagliga verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Syftet är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så
samstämmigt som möjligt i olika särskilda boendeformer och att koncentrera
ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet till en överenskommelse istället
för flera olika. Ytterligare ett syfte är att genom att inrätta en
samverkansorganisation – Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län- underlätta
processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom
hjälpmedelsområdet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019

•

Rekommendation ”Överenskommelse fördelning av kostnadsansvar
hjälpmedel Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län” med
tillhörande bilagor

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
1. inte anta Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden, daterad 201904-04, i dess nuvarande form med flera otydligheter
2. rekommendera Storstockholm att överenskommelsen går ut på
remiss till samtliga kommuner för inhämtning av synpunkter som
underlag för förtydliganden och revidering
3. meddela Storsthlm ställningstagandet senast den 2019-11-15 via
e-post till registrator@storsthlm.se
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 77

2019-09-26

Remissyttrande - Samråd om förslag till
detaljplan för Trumpetartorp (del av
Finnsta 2:5 m.fl.), Bro
Dnr SN 19/0178

Beslut
Socialnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan för
Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser dock att det
är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön kommer att
förbättras.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 maj 2019 § 28 att sända ut förslag
till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.) på samråd. Samtliga
nämnder har fått planförslaget för yttrande. Granskningstiden är mellan den 18
juni 2019 till och med fredag 6 september 2019.
Detaljplanens syfte är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats,
direkt norr om E18. Enligt utsänt förslag ska planområdet innehålla en
drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en
vägrestaurang samt en entréplats/besöksparkering med sittplatser och
informationsskylt till Lejondals naturreservat. Utöver detta ska även en gångoch cykelväg inrättas från Finnsta längs med E18 till planområdet.
Socialnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan för
Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser dock att det
är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön kommer att
förbättras för nämndens målgrupper.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2019

•

Bilaga – Planbeskrivning samråd Trumpetartorp nr 1901

Förslag till beslut
Socialnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan för
Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser dock att det
är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön kommer att
förbättras.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Kommunstyrelsen KS 17/0322
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 78

2019-09-26

Rapporter

Temaärende – Delårsbokslut och budget
Carina Lennartsson, ekonomisk controller och Elisabeth Rågård,
avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd presenterar delårsbokslut
och budget.

Socialchefens rapporter
Helena Åhman, socialchef informerar nämnden om:
•
•

Anhörig- och Alzheimerdagen den 2 oktober kl. 13:00-17:30 i
kulturhuset i Kungsängen. En dag fullspäckad av framträdanden och
aktiviteter.
Advokatjouren – vilket är en kostnadsfri mottagning där en advokat
hjälper kommunmedlemmar med en första genomgång av juridiska
problem. Advokat finns tillgänglig varannan tisdag, jämna veckor, kl.
15.30-17.30. Rådgivningen sker i ett avskilt rum vid Kontaktcenter i
kommunhuset i Kungsängen.
Nytt för hösten är även att verksamheten startar i Brohuset i Bro,
tisdagen den 24 september. Advokat kommer att finnas på plats en gång
per månad, tisdagar var fjärde vecka, klockan 15.30-17.30.
Advokaten skickar även en hälsning till föreningar om att han även har
möjlighet att besöka dessa exempelvis för föreläsningar eller dylikt om
det finns önskemål för det.
Kontaktuppgifter:
Henrik Jansson
Mobil: 0707-59 33 14
Telefon: 0171-46 70 19
henrik.jansson@berlin.se

•
•

Justerandes sign

Trygghetscenter i Brohuset. Trygghetscentret kommer innehålla
funktioner från bland annat kommunen, polis, räddningstjänst med
mera.
Rapport om incident som har Lex Sarah anmälts samt rapport till IVO
men IVO har valt att lägga ner utredningen.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 79

Justerandes sign

2019-09-26

Delegationsbeslut

1.

Beslut, tf samordnare Barn och Ungdomsenheten, 2019-09-01 - 2020-0228

2.

Beslut, tf samordnare Barn och Ungdomsenheten, 2019-09-01 - 2020-0330

3.

Beslut, tf kontorschef för socialkontoret, 22019-09-12 -- 2019-09-16

4.

Beslut, tf kontorschef för socialkontoret, 2019-07-22 -- 2019-08-11

5.

Beslut, tf kontorschef för socialkontoret, 2019-07-14 -- 2019-07-21

6.

Utlämnande av handling

7.

Utlämnande av handling

8.

Fakturering Stimulansmedel enligt överenskommelse inom området
psykisk hälsa 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 80

Justerandes sign

2019-09-26

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Avveckling av AB Vårljus

2.

Storsthlms nyhetsbrev nummer 4 2019

3.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2019-Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD)

4.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2019-Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Arne
Vallqvist (M)

5.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun för 2018

6.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 Delårsbokslut januari till april 2019 med helårsprognos för 2019

7.

Protokoll Årsstämma 190508 AB Vårljus

8.

Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm
och kommunerna

9.

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län - för yttrande senast 1 december
2019

10.

Beslut från IVO angående Tillsyn av LANE

11.

Missiv Granskning av social dokumentation

12.

Rapport social dokumentation Upplands-Bro

13.

VB: Uppdatering av cirkulär 19:26: Ny lag om tobak och liknande
produkter | Viktig information från SKL

Utdragsbestyrkande
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