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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder torsdag den 16 maj i 
Dalkarlen 
Tid: torsdagen den 23 maj 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 28 maj 2019, kl. 08:30 

Temaärende – Spelberoende 

Beslutsärenden 

1.  Revidering av delegationsordning Socialnämnden 
2019 
SN 19/0107 

Förslag till 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 
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2.  Överenskommelse om omhändertagande av avlidna 
SN 19/0108 

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 

3.  Genomlysning av personlig assistans i kommunens 
egen regi 
SN 19/0103 

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)  

4.  Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren 
Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort för 
år 2019 
SN 19/0069 

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

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 
120 000 kronor för verksamhetsåret 2019.  
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6.  Ansökan om föreningsbidrag för år 2019 från BRIS, 
Barnens rätt i samhället - region Mitt 
SN 19/0079 

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018 privata 
utförare med upphandling enligt LOU. 
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10.  Uppsägning av avtal - insatser för barn och 
ungdomar 
SN 19/0105 

Förslag till 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. 

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

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

Rapporter 

Delegationsbeslut 

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

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

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

Martin Normark (L) 
Ordförande 
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