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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-05-23

Plats och tid

Kvistaberg, 2017-05-23, kl. 16.00 – 18.00

Ajournering

Kl. 17.16 – 17.33 § 1
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande
(M)
Kimmo Lindstedt (S)
Berit Brofalk (C)
Martin Normark (L)
Britt-Marie Gerdin (S)
Klaus Durhagen (MP)
Lisbeth Waern (M)
Irene Eklöf (L)

Marlene Juthstrand (KD)
Helena Nordström (S)
Ricard Koljo (C)
Kristina Henriksson (V)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Jesper Kyrk, avdelningschef, Helena Åhman,
avdelningschef, Carina Lennartsson, ekonom, Jennifer Lendeng,
kommunsekreterare, Anna Skrifvars, administrativ handläggare, Björn
Svensson, trygghetssamordnare, § 57, Pia Ringkrans, enhetschef stöd och
behandling, § 57,

Utses att justera

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kvistaberg 2017-05-29 kl. 09.00

Paragrafer

§§ 48 - 59

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

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

..................................................................
Justerare

Anders Åkerlind (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-23

Datum för anslags uppsättande:

2017-05-29

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-06-19
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-05-23
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 48

2017-05-23

Delårsrapport och helårsprognos per
den 30 april 2017
Dnr SN 17/0002

Beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april
2017 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Delårsrapporten visar ett totalt underskott för socialnämnden på 896 tkr och ett
underskott för ekonomiskt bistånd på 258 tkr.
Helårsprognosen visar ett underskott om 2 000 tkr för Socialnämnden och en
budget i balans för ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2017

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april
2017 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern (M) och Irene Eklöf
(L) föreslår Socialnämnden en extra nämnd för komplettering av den
ekonomiska rapporten med tydlig handlingsplan på hur man tänkt komma till
rätta med de sänkta statsbidragen i början av augusti.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt Socialkontorets
förslag och ett förslag enligt Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M),
Lisbeth Waern (M) och Irene Eklöf (L).
Ordförande ställer förslagen motvarandra och finner att Socialnämnden
beslutar enligt Socialkontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets förslag till
beslut röstar ja.
Den som vill rösta enligt Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Lisbeth
Waern (M) och Irene Eklöf (L) förslag till beslut röstar nej.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-05-23

Fortsättning § 48

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Kimmo Lindstedt (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Nej-röst

Anders Åkerlind (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Martin Normark (L)

X

Irene Eklöf (L)

X

Tina Teljstedt (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas sex (6) ja-röster enligt Socialkontorets förslag och fyra
(4) nej-röster till Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern
(M) och Irene Eklöf (L) förslag.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets förslag till
beslut.

Protokollsanteckning
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Lisbeth Waern (M) och Irene Eklöf
(L) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Statsanslagen för ensamkommande flyktingar kommer att skäras ned kraftigt
den 1 juli 2017. Mot bakgrund av att utfallet under perioden jan-april visar på
ett svagt underskott är vi (M och L) oroade att vi på årsbasis inte når ett resultat
i balans.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 49

2017-05-23

Statistikuppföljning första kvartalet
2017
Dnr SN 17/0009

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
__________

Sammanfattning
Rapporten visar siffror som har tagits fram för att beskriva den aktuella
situationen i verksamheten. Dessa siffror har omvandlats till grafer. Dessa
grafer har beskrivits och kommenteras. Detta är en redovisning för att
socialnämnden ska få en bild av de förändringar som sker i verksamheten.
Inom försörjningsstöd har antal hushåll som får försörjningsstöd stabiliseras på
240 hushåll per månad. Antal bidragstagare i procent av befolkningen har ökat
under 2016 i förhållande till våra jämförelsekommuner. Detsamma gäller
andelen barn som ingår i ett hushåll med försörjningsstöd. Av de klienter som
har blivit självförsörjande har de flesta blivit självförsörjande genom arbete.
Inom barn och unga har de flesta av de ärenden som avslutats orsaken att målet
med vården har varit uppfylld.
Inom missbruksvården har antalet placeringar fortsatt att minska. Antalet
sociala lägenheter har ökat. Det beror framförallt på att de nyanlända som
kommer till kommunen får social bostad.
Inom äldrevården ligger antalet insatser i stort sett på samma nivå.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 50

2017-05-23

Införande av lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre
Dnr SN 17/0090

Beslut
Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Upplands-Bro
kommun inför lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende för äldre.
__________

Sammanfattning
Inom äldreomsorgen ökar behovet av särskilda äldreboendeplatser med dygnet
runt omsorg. För att möta volymökningar och behov av särskilt boende inom
de närmaste åren och för att öka den enskildes delaktighet, föreslås att
Upplands-Bro kommun inför LOV inom särskilt boende.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 51

2017-05-23

Om – och tillbyggnad av Norrgårdens
avdelning Solrosen
Dnr SN 17/0086

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att genomföra byggprojektet om- och
tillbyggnad av Norrgårdens avdelning Solrosen med sex vård- och
omsorgsplatser.
2. Socialnämnden uppdrar till Upplands-Bro hus AB att genomföra
byggprojektet, om- och tillbyggnad av Norrgårdens avdelning Solrosen
med 6 vård- och omsorgsplatser.
__________

Sammanfattning
Den demografiska utvecklingen med fler äldre medborgare i Upplands-Bro är
tydlig. Befolkningsprognosen visar på att andelen invånare som är 80 år eller
äldre, kommer att öka och att dessa ställer ökade krav på en utbyggd äldreomsorg.
Under 2016 flyttade den förebyggande enheten ifrån sina lokaler på Solrosen vid
Norrgårdens vård och omsorgsboende till Kvistaberg. För att möta den ökande
målgruppen äldre äldre i kommunen så behöver avdelning Solrosen vid
Norrgårdens äldreboende byggas om till sex stycken vård- och omsorgsplatser.
Socialkontoret föreslår att Socialnämnden uppdrar till Upplands-Bro hus AB att
genomföra byggprojektet, om- och tillbyggand av Norrgårdens avdelning
Solrosen med sex platser vård- och omsorgsplatser.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 1 maj 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 52

2017-05-23

Remissyttrande- rekommendation från
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) om arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre
Dnr SN 17/0078

Beslut
1. Socialnämnden godkänner Socialkontorets tjänsteskrivelse som sitt svar
på remissen att anta rekommendationen om arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre från SKL.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar rekommendationen.
__________

Sammanfattning
För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende
för äldre så har SKL tagit fram en rekommendation om hur kommunerna kan
arbeta för att uppnå regeringens mål. I rekommendationen så anger SKL fyra
viktiga områden som är förutsättningar för att uppnå målen. Områdena är koll
på läget, planera utifrån individens behov, ta fram en strategi för att utveckla
digitaliseringens möjligheter samt ledarskap.
Socialkontoret konstaterar att Socialnämnden redan uppfyller de arbetsätt som
SKL föreslår i sin rekommendation förutom inom området koll på läget. Detta
område kan säkerställas genom att följa upp denna punkt på nämndens årliga
kvalitetsuppföljningar inom särskilda boenden (SÄBO).

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 53

2017-05-23

Revidering av riktlinjer för våld i nära
relation
Dnr SN 17/0056

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjerna för våld i nära relation.
__________

Sammanfattning
Revidering av riktlinjerna sker en gång per år. Förändringarna är markerade
med röd text. De förändringar som har skett är förtydligade av de gällande
riktlinjerna.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 54

2017-05-23

Revidering av riktlinjer för missbruk
Dnr SN 17/0057

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för missbruk.
__________

Sammanfattning
Revidering av riktlinjer sker varje år. Den text som är reviderad är markerad
med röd text. Revideringen är ett förtydligande av missbruk som är att hänföra
till psykisk ohälsa där landstinget har huvudansvaret.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 55

2017-05-23

Yttrande till revisionsrapport om
migrationens effekter på kommunens
verksamheter
Dnr SN 16/0174

Beslut
1. Socialnämnden beslutar överlämna Socialkontorets yttrande till
Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.
__________

Sammanfattning
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG
granskat migrationens effekter på kommunens verksamheter. Revisionen
beslutade att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen, Socialnämnden och
Utbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Beslutet justeras omedelbart
________________
Anders Åkerlind (M)

________________
Tina Teljstedt (KD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 56

2017-05-23

Revidering av Äldreplan 2014-2020
Dnr SN 16/0163

Beslut
1. Socialnämnden antar förslag till revidering av plan för äldreomsorgen
2014-2020.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar förslag till
revidering av plan för äldreomsorgen 2014-2020.
__________

Sammanfattning
Den 19 januari 2017 § 11 beslutade Socialnämnden att anta förslag på
reviderad Äldreplan 2014-2020 för beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 8 mars 2017 att återremittera förslag
på Äldreplan 2014-2020 till Socialnämnden för att bemöta Moderaterna och
Liberalernas fråga om nya mål.
Liberalerna och Moderaternas föreslagna revidering utav mål i Äldreplanen
avser Socialnämndens nämndmål för verksamhetsåret 2017. Dessa mål kan inte
ändras utav Kommunstyrelsen.
Socialkontoret förtydligar att dessa mål är nämndmål för år 2017 genom att
lägga till stycket ”Målen kommer ifrån Socialnämndens nämndbudget för år
2017” i förslag till Äldreplan 2014- 2020 under avsnitt 1 Socialnämndens mål.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 57

2017-05-23

Rapporter

Socialchefen rapporterar

Justerandes sign

•

Temaärende: Kommunens trygghetssamordnare Björn Svensson
berättade om kommunens trygghetsarbete samt enhetschef Pia
Ringkrans berättade om stöd- och behandlingsenhetens förebyggande
arbete med fokus på ungdomar.

•

Min utredning som är en interaktiv utredning med fokus på intervjuer
vid barnutredningar. Cecilia Grefve, nationell samordnare för den
sociala barn- och ungdomsvården besökte Upplands-Bro kommun den
8 maj 2017 där Min utredning presenterades. Detta resulterade i ett
spridningsseminarium där Upplands-Bro kommun kommer att vara
delaktig, seminariet kommer att ske den 5 oktober 2017.

•

Feriejobb – där kommun erbjuder jobb under tre veckor för ungdomar i
årskurs 7-9. Det görs en särskild satsning tillsammans med Fryshuset
för att nå ut till ungdomar som lever i särskilt utsatta miljöer och där det
varit svårt att nå dessa grupper.

•

Barnahus som är ett centrum för att samla professioner när det gäller
allvarliga barnavårdsanmälningar där nordväst kommunerna
samarbetar. Det pågår en diskussion om att nordväst kommunerna
kommer att gå ihop med nordöst kommunerna, mer information
kommer i höst.

•

Kontaktpolitiker:
Klaus Dürhagen (MP) - Ensamkommande flyktingbarn och
arbetsmarknad
Ricard Koljo (C) - Norrgården/Allégården
Anni Ullberg (S) - Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen
Marlene Juthstrand (KD) - Solängen, Härnevi och ungdomsmottagnig

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 58

Justerandes sign

2017-05-23

Delegationsbeslut

1.

T f Enhetschef vuxenenheten perioden 2017-04-21

2.

T f Enhetschef vuxenenheten perioden 2017-04-12 --2017-04-26

3.

T f kontorschef för Socialkontoret perioden 2017-04-29 -- 2017-05-07

4.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 april till den 30
april 2017

5.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 april till
den 30 april 2017

6.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 april till den
30 april 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 59

Justerandes sign

2017-05-23

Anmälningar

1.

SKL Cirkulär 17:14

2.

Ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg: Bidrar klagomål från
patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet? Nationell
tillsyn inom hälso- och sjukvård.

3.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 19 april 2017 Upplands-Bro kommun deltar i initiativet Fossilfritt Sverige

4.

Kommunstyrelsens beslut § 33 - Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro
kommun

5.

Information från Migrationsverket angående avveckling av asylboenden

6.

Samråd om ny avfallsplan och avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun

7.

Sammanträdesprotokoll rörande digital signatur för Socialjouren Nordväst,
Sigtuna Kommun, IFON/2017:97

Utdragsbestyrkande
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