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§ 51 Utvärdering Barnskyddsteamet - 
Sociala investeringsfonden 

 Dnr SN 19/0165 

Beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets slutrapport och utvärdering av 
barnskyddsteamet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade den 4 december år 2019 beslut om att godkänna 
Socialnämndens ansökan om inrättandet av ett barnskyddsteam. 
Socialnämnden erhöll medel för en projekttid på tre (3) år med 6 100 000 
kronor för tre (3) tjänster som krisstödjare. Projektet startade den 1 mars år 
2020 och löper ut som projekt den sista februari år 2023.  

Utifrån rapportens samlade information och utvärdering är socialkontorets 
förslag att verksamheten ska införas i ordinarie verksamhet från och med att 
projektet upphör den sista februari år 2023.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 september år 2022 

 Utvärdering barnskyddsteamet - bilaga 1 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets slutrapport och utvärdering av 
barnskyddsteamet. 

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

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef familjestödsenheten 
 Enhetschef barn- och ungdomsenheten – myndighet 
 Kommunstyrelsen  
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§ 52 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - 
Socialnämnden 

 Dnr SN 22/0249 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapport Patientsäkerhetsberättelse egenregi för år 
2021. 

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

 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

 vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 vilka resultat som uppnåtts 

Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett patientsäkerhetsarbete som ska vara 
både systematiskt och förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår i 
samband med vård och behandling. Vårdgivares patientsäkerhetsberättelse ska 
finnas tillgänglig för den som önskar ta del av densamma. Under 2021 har 
inom egenregis verksamheter i Upplands-Bro ansvaret för att bedriva en god 
och säker vård med hög patientsäkerhet varit fördelat mellan Hälso- och 
sjukvårdsenheten (HSE) och respektive verksamhet. Från och med år 2022 
upphör denna uppdelning och allt ansvar samordnas i respektive verksamhet. 

Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna i hög grad präglats av 
att fokusera på att försöka förhindra och minska risk för smittspridning av 
covid-19. Till viss del har planerade åtgärder inom patientsäkerhetsarbetet fått 
bortprioriteras och stå tillbaka för de prioriteringar pandemin krävt. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheterna har hanterat 
patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som 
pandemin fortsatt medföra under år 2021.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 30 juni 2022 

 Bil 1. Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021 

 Bil 1.1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 
2021 

 Bil 1.2 Patientsäkerhetsberättelse grupp- och servicebostäder LSS 2021 

 Bil 1.3 Patientsäkerhetsberättelse dagliga verksamheter LSS 2021 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapport Patientsäkerhetsberättelse egenregi för år 
2021. 

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

Beslutet skickas till: 

 Akt 
  
  
  
 
  
 



  

PROTOKOLL 6 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-10-06 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Revidering delegationsordningen SN 
september 2022 

 Dnr SN 21/0210 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen revidering av delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 
uppdaterad och korrekt. Revideringar kan bli aktuella att göra utöver detta 
intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen. 

Med anledning av lagändringar som avser vård enligt LVU (Lagen om vård av 
unga) i samband med att LVU-vård är avsedd att upphöra och som trädde i 
kraft den 1 juli 2022, behöver en revidering av delegationsordningen göras. 

I samband med revideringen har även delegationsordningens struktur och 
layout omarbetats för att följa den struktur och layout för delegationsordning 
som fastställts i kommunstyrelsen (§ 31 Revidering av delegationsordning, dnr 
KS 20/0020). 

Gällande avsnitt C 2. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har texten förtydligats 
och ett lagrum har korrigerats. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse 9 september 2022 

 Bilaga till Socialnämndens delegationsordning beslutad 22 juni 2022 

 Socialnämndens delegationsordning beslutad 2 juni 2022 (SN 22/002) 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen revidering av delegationsordningen. 

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 
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§ 54 Rapportering av ej verkställda beslut 
avseende kvartal ett år 2022 

 Dnr SN 22/0243 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till kommunens revisorer.  

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut för kvartal ett år 2022 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. Samtliga ej 
verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när beslutet har 
verkställts.  

Under kvartal ett 2022 fanns det arton gynnande beslut som ej verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum inom LSS och ett gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum inom SoL.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2022 

 Bilaga – ej verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till kommunens revisorer.  

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till Kommunfullmäktige. 

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

 Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom)  
 Kommunens revisorer  
 Ansvarig revisor EY 
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§ 55 Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden
Dnr SN 22/0006 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2022 med bilagd

åtgärdsplan för ekonomi i balans.

2. Socialnämnden översänder tertialrapport 2 år 2022 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Claus Engström (SD) och Johnny Storskörd (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Bilagd tertialrapport beskriver Socialnämndens resultat och måluppfyllelse. 
Även åtgärdsplan för ekonomi i balans biläggs. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 september år 2022

 Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden, bilaga 1

 Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 2 år 2022 Socialnämnden,
bilaga 2

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2022 med bilagd

åtgärdsplan för ekonomi i balans.

2. Socialnämnden översänder tertialrapport 2 år 2022 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen
 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen
 Enhetschefer social- och arbetsmarknadsavdelningen
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§ 58 Rapporter
Temaärende – SSPF och SkolFam 
SSPF –  informerar om arbetet med SSPF. 

SkolFam –  informerar om arbetet med SkolFam. 

Socialchefens rapport 
Arbetslöshetsarbetet 
Rapport från Arbetsförmedlingen visar att arbetslöshetens nedgång tyvärr 
verkar vara bruten. Detta kan vara kopplat till studenter som hamnar i ett 
mellanläge under sommaren och blir rapporterade som arbetslösa. Även om 
marknaden är forsat gynnsam börjar det bli trängre på arbetsmarknaden för de 
som står utanför arbetsmarknaden. Vi behöver fortsatt jobba hårt med arbetet 
för integration och vidareutveckling inom FSI och skapa bättre position på 
arbetsmarknaden för alla.   

Nya LoV utförare 
Upplands-Bro har tecknat avtal med Misa som jobbar med 
arbetarmarknadsinsatser och har sin bas i kommunen. 
Fyra nya LoV avtal inom familjerådgivning har också tecknats där flera är 
utförare även i andra kommuner.  

Arbetet med daglig verksamhet och möjligheten för personer inom LSS att 
arbeta på diverse företag inom kommunen har intensifierats. Det är en rolig 
utveckling att personerna närmar sig näringslivet då det ger förutsättningar att 
kanske så småningom komma ut på en öppen arbetsmarknad. Det finns ett stort 
intresse från näringslivssidan för alla målgrupper.  

Covid-19  
Sjukhusen signalerar fortfarande att det är hög belastning. Att fortsätta eller 
komma i gång med vaccinering är av största vikt.  
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§ 59 Delegationsbeslut 
1. Tillförordnad socialchef 20 - 26 juni samt 25 juli - 12 augusti 2022 

 Dnr KS 22/0001 
  

2. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-18 
 Dnr SN 19/0014 

  

3. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-01 
 Dnr SN 19/0014 

  

4. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-17 
 Dnr SN 19/0014 

  

5. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-07-14 
 Dnr SN 19/0014 

  

6. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-07-14 
 Dnr SN 19/0014 

  

7. Beslut att bevilja ansökan om att bedriva verksamhet enligt LOV, 
familjerådgivning 
 Dnr SN 21/0331 

  

8. Beslut att avslå ansökan att bedriva verksamhet enligt LOV, 
familjerådgivning 
 Dnr SN 21/0331 

  

9. Tillförordnande barn/ungdomsenheten 
 Dnr SN 22/0001 

  

10. Tillförordnande barn/ungdomsenheten 
 Dnr SN 22/0001 

  

11. Delegeringslista 2022-08-01-2022-08-31 
 Dnr SN 22/0001 

  

12. Ordförandebeslut - tillägg till delegationsordningen 
 Dnr SN 22/0002 

  

13. Delegeringslista 2022-04-01 - 2022-04-30 
 Dnr SN 22/0014 

  

14. Delegeringslista 2022-07-01 - 2022-07-31@Delegeringslista 2022-06-01 - 
2022-06-30 
 Dnr SN 22/0014 

  

15. Delegeringslista 2022-05-01 - 2022-05-31 
 Dnr SN 22/0014 
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16. Delegeringslista 2022-07-01 - 2022-07-31 
 Dnr SN 22/0014 

  

17. Omplacering enligt LVU 11 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

18. Delegationsbeslut, omplacering LVU §11 
 Dnr SN 22/0017 

  

19. Protokoll delegationsbeslut LVM 13 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

20. Protokoll Delegationsbeslut, omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
och § 11 LVU 
 Dnr SN 22/0017 

  

21. Delegationsbeslut, vuxna övr placering våldsutsatta 
 Dnr SN 22/0017 

  

22. Protokoll delegationsbeslut, LVU 11 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

23. Statsbidrag till kommuner och regioner för 2022 för att öka kunskapen om 
HBTQI-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser 
för målgruppen 
 Dnr SN 22/0057 

  

24. Ansökan om statsbidrag habiliteringsersättning 2022 
 Dnr SN 22/0173 

  

25. Beslut att bevilja ansökan om att bedriva verksamhet enligt LOV, 
familjerådgivning 
 Dnr SN 21/0331 

  

26. Tillägg delegationsordningen SN juni år 2022 
 Dnr SN 21/0210 

  

Erik Karlsson (V) har fråga om vilka som kommer beröras av dessa och om det 
finns plats även för politiker i denna utbildning?  
Svar - Främst socialsekreterare och behandlare som jobbar nära sifu, politiker 
har inte varit målgruppen i dagsläget, men kontoret ska se över det.  
 
23. Statsbidrag till kommuner och regioner för 2022 för att öka kunskapen om 
HBTQI-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för 
målgruppen 
 Dnr SN 22/0057 
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§ 60 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 66 - Revisionsberättelse 2021 

 Dnr KS 21/0584 
  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag våren 2022 
 Dnr KS 21/0621 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Redovisning av obesvarade motioner 
våren 2022 
 Dnr KS 21/0622 

  

4. Minnesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet 2022-05-04 
 Dnr KS 22/0126 

  

5. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-08-22 
 Dnr SN 22/0010 

  

6. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-06-13 (med bilaga) 
 Dnr SN 22/0010 

  

7. Påminnelse: Inbjudan till konferens: Hälsa, vård och omsorg för nationella 
minoriteter 
 Dnr SN 22/0012 

  

8. Spridningskonferens ESF-projektet Ångemodellen 
 Dnr SN 22/0012 

  

9. Nyhetsbrev från FOU nu juni 2022 
 Dnr SN 22/0012 

  

10. Inbjudan Seminarium 15 juni Vård och Omsorg 
 Dnr SN 22/0012 

  

11. Anmälan och program: Psykisk ohälsa har ingen ålder 23/9 
 Dnr SN 22/0012 

  

12. Välkommen till H22 och socialförvaltningens konferensdagar 7-15 juni 
2022 i Helsingborg! 
 Dnr SN 22/0012 

  

13. Skrivelse från Synskadades RIksförbund om att Socialstyrelsen får 
uppdrag från Regeringen att analysera likvärdigheten vid ledsagning för 
synskadade 
 Dnr SN 22/0012 
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14. Med korrekt länk:  Informationsmöte: Erbjudande om stöd till 
kommunerna och Region Stockholms arbete med funktionshinderfrågor 
 Dnr SN 22/0012 

  

15. Nyhetsbrev maj 2022 
 Dnr SN 22/0012 

  

16. Välkommen till vår frukostträff om Ukraina 
 Dnr SN 22/0012 

  

17. Minnesanteckningar från Anhörigrådet 2022-05-05 
 Dnr SN 22/0052 

  

18. Kommunstyrelsens beslut § 88 - Miljö- och klimatstrategi för Upplands 
Bro kommun 
 Dnr SN 22/0269 

  

19. Minnesanteckningar, Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), 2022-05-11 
 Dnr TN 22/0066 

  

20. Påminnelse: Inbjudan "Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets 
rättigheter"(första utbildningsdagen 3 oktober) 
 Dnr SN 22/0012 

  

 

 

 




