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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder den 19 september kl. 
15:00 i Dalkarlen 
Tid: torsdagen den 26 september 2019, kl. 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Martin Normark (L) 

Sekreterare: Sanna Ajaxén 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 30 september 2019, kl. 08:30 

Temaärende – Delårsbokslut och budget 

Beslutsärenden 

1.  Särskild förordnad vårdnadshavare 
SN 19/0210 

Förslag till beslut 
Handlingar lämnas vid sammanträdet.  

2.  Särskild förordnad vårdnadshavare 
SN 19/0210 

Förslag till beslut 
Handlingar lämnas vid sammanträdet.  
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3.  Delårsbokslut 2019 med helårsprognos 
SN 19/0197 

Förslag till beslut 
Ärendet sänds ut när det är färdigställt. 

4.  Underlag till budget 2020, Socialnämnden 
SN 19/0198 

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

5.  Statistikrapport kvartal ett och två 2019 
SN 19/0182 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner statistikrapporten. 

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

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. 

7.  Medborgarförslag om service till äldre i kommunen 
SN 17/0135 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslag om service till äldre i kommunen till Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden för besvarande.  
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8.  Revidering av Socialnämndens delegationsordning 
SN 19/0107 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i 
delegationsordningen. 

9.  Revidering av riktlinjer missbruk 
SN 19/0161 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen revidering av riktlinjer för 
missbruk. 

10.  Revidering av riktlinjer skyddade personuppgifter 
SN 19/0162 

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

11.  Revidering av riktlinjer anhörigstöd 
SN 19/0163 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för 
anhörigstöd 

12.  Revidering av riktlinjer våld i nära relation 
SN 19/0164 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna för 
våld i nära relation. 
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13.  Riktlinje gällande fördelning av tillfälligt bidrag till 
förening som arbetar för ensamkommande barn som 
fyller 18 år under asylprocessen 2019 
SN 19/0177 

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

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

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. 

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden för att inrätta ett barnskyddsteam till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
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16.  Remissyttrande - förslag till namnpolicy 
SN 17/0152 

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

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

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 2019-04-04, 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  

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

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. 

Socialchefens rapporter 
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Delegationsbeslut 
1. Beslut, tf samordnare Barn och Ungdomsenheten, 2019-09-01 -- 2020-

02-28 
2. Beslut, tf samordnare Barn och Ungdomsenheten, 2019-09-01 -- 2020-

03-30 
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 

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 

 

Martin Normark (L) 
Ordförande 
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