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Redovisning av statsbidrag för
personligt ombud
Dnr SN 20/0368

Beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisning av 2020 års statsbidrag för
personligt ombud
2. Redovisning av statsbidrag skickas till Länsstyrelsen i Stockholm

Sammanfattning
Socialkontoret ingick den 1 oktober år 2019 avtal med Stiftelsen Parasoll om
att ge Parasoll i uppdrag att tillhandahålla personligt ombud för personer med
psykisk funktionsnedsättning. Kommunens behov av personligt ombud uppgår
enligt avtal till 0, 5 årsarbetare. Avtalet löper till och med den 30 september år
2021 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Kommunen ges möjlighet att årligen erhålla ett statligt bidrag. Socialstyrelsen
och Länsstyrelsen ansvarar för fördelning av medlen.
För år 2020 har socialkontoret tagit emot statsbidrag med 201 319 kronor.
Bidraget ska senast den 15 januari år 2021 redovisas enligt Länsstyrelsens
utarbetade mall.

Beslutsunderlag
•

Upplands-Bro redovisningsblankett 2020 Länsstyrelsen (002)

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisning av 2020 års statsbidrag för
personligt ombud
2. Redovisning av statsbidrag skickas till Länsstyrelsen i Stockholm
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Länsstyrelsen i Stockholm

Utdragsbestyrkande
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Ledamotsinitiativ – gällande att
återställa Bergvik

Beslut
Socialnämnden överlämnar ledamotsinitiativet till socialkontoret för beredning.

Sammanfattning
Socialdemokraterna lämnar ett ledamotsinitiativ under sammanträdet den 28
januari 2021 där de föreslår att socialchefen får i uppdrag att vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att innan senvåren/ sommaren 2021 åter öppna Bervik
som arbetsplats.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att ärendet ska beredas av kontoret och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren

Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Temaärende - Arbetsmarknadsenheten
, avdelningschef social & arbetsmarknadsavdelningen
informerar om kartläggning av kommunala arbetsmarknadsinsatser
Aktiviteter inom Arbetsmarknadsenheten:
- Servicegruppen
-

Servicegruppen fortsättning

-

Jobbcenter

-

Jobbcenter fortsättning

Socialnämnden diskuterar därefter följande frågor:
•

Vilka insatser ska vi ha i kommunal regi?

•

Vilka insatser ska vi sluta utföra och vilka ska vi börja utföra?

•

Vilka insatser kan vi upphandla?

•

Hur utvecklar vi insatserna på jobbcenter?

•

Hur minskar vi försörjningsstödet?

•

Hur ingår vi ett närmare samarbete med Af och Försäkringskassan?

•

Hur Jobbar vi för att öka samarbetet med näringslivet och lokala
handlare

•

Hur utvecklar vi utbildningsspåret och matchning till bristyrken

Socialchefens rapport

Justerandes sign

-

Covid 19 – läget har lugnat ner sig. Anpassning har gjorts i
socialnämndens verksamheter med reglerade öppettider. Vård och
omsorgspersonal kommer vaccineras från och med 3 februari.

-

Samarbete mellan socialkontoret och socialjourens verksamheter för att
öka informationsdelningen och säkerställa kunskap vid beslut och
insatser.

-

Avhopparverksamhet

-

Förändringar i verksamheten i Bergvik – otjänligt vatten och
inomhusmiljön uppfyller inte kraven. Därför kommer verksamheten
anpassas från att den används hela dagar till utflyktsmål.

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut

1.

Delegeringslista 2020-10-01 - 2020-10-31

2.

Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande § 9 LVU

3.

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud

4.

Delegeringslista 2020-11-01 - 2020-11-30

5.

Delegeringslista 2020-12-01 - 2020-12-31

6.

Beslut om omedelbart omhändertagande § LVU

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

1.

Protokoll samt handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga
frågor 2020-12-16

2.

Cirkulär 20.53 från SKR - Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SOL år 2021

3.

Cirkulär 20:54 från SKR - Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer
och kontaktpersoner LSS år 2021

4.

Cirkulär 20:52 från SKR - Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 210 - Organisationsförändring för
arbetsmarknadsenheten

6.

Avtal - Överenskommelse mellan staten och SKR inom området psykisk
hälsa och suicidprevention 2021-2022

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 209 - Svar på motion om sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg

Utdragsbestyrkande
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