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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 78

2017-10-19

Revidering av Äldreplan 2014-2020
Dnr SN 16/0163

Beslut
1. Socialnämnden antar förslag till revidering av plan för äldreomsorgen
2014–2020 reviderad den 13 september 2017.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar förslag till revidering
av plan för äldreomsorgen 2014–2020.
__________

Sammanfattning
Den 23 maj § 56 beslutade Socialnämnden att anta förslag på reviderad
Äldreplan 2014–2020 för beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur den 30 augusti § 89 att återremittera
förslag på Äldreplan 2014–2020 till Socialnämnden med beslutet att granska
och justera innehållet i planen. Syftet med återremitteringen är att
Socialnämnden tar bort de angivna nämndmålen år 2017.
Äldreplan 2014–2020 är nu reviderad utifrån Kommunstyrelsens beslut den 30
augusti 2017.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2017

•

Kommunstyrelsens beslut § 89 den 30 augusti 2017

•

Förslag till revidering av Äldreplan 2014–2020 den 13 september 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 79

2017-10-19

Redovisning av öppna jämförelser
ekonomiskt bistånd 2017
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2017 års Öppna jämförelse för området ekonomiskt bistånd är den sjunde till
ordningen sedan 2011.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området ekonomiskt bistånd 2017 med övriga
Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2017

•

Bilaga - Öppna Jämförelser ekonomiskt bistånd 2017 den 14 juli 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef och samordnare på vuxenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 80

2017-10-19

Redovisning av Öppna jämförelser
missbruks - och beroendevården 2017
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2016 års Öppna jämförelse för området för missbruks- och beroendevården är
den åttonde till ordningen sedan 2009. Svarsfrekvensen hos alla kommuner och
stadsdelar var 91 procent på frågorna i den övergripande enkäten och 89
procent på missbruksenkäten. I år görs ingen enkätundersökning om Landsting
och beroendemottagningar.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området missbruks- och beroendevården 2016
med övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2017

•

Bilaga - Öppna jämförelser missbruks- och beroendevården 2017 den
14 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef och samordnare på vuxenheten
Enhetschef på Stöd- och behandling

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 81

2017-10-19

Redovisning av Öppna jämförelser
social barn- och ungdomsvård 2017
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2016 års Öppna jämförelse för området social barn- och ungdomsvård är den
sjunde till ordningen sedan 2010. Svarsfrekvensen hos alla kommuner och
stadsdelar var 89 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området social barn- och ungdomsvård 2016 med
övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2017

•

Bilaga - Öppna jämförelser 2017 Social barn – och ungdomsvård den
16 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef barn- och unga

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 82

2017-10-19

Redovisning av Öppna jämförelser våld
i nära relationer 2017
Dnr SN 17/0055

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2017 års Öppna jämförelse för området våld i nära relationer är den sjätte till
ordningen sedan 2012.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området våld i nära relationer 2016 med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2017

•

Bilaga Öppna jämförelser - våld i nära relationer 2017 den 16 augusti
2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten
Samordnare våld i nära relationer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 83

2017-10-19

Sammanslagning mellan Barnahusen
Stockholm Norrort och Södra Roslagen
Dnr SN 17/0130

Beslut
1. Socialnämnden godkänner föreliggande utredning och beslutar att
genomföra sammanslagningen av Barnahus Norrort och Barnahus
Södra Roslagen utifrån redovisad utredning.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att ta fram ett
samverkansavtal utifrån förslaget i redovisad utredning.
__________

Sammanfattning
På uppdrag av styrgrupperna för respektive verksamhet har Sigtuna kommun
och Täby kommun i egenskap av huvudmän under våren 2017 utrett
förutsättningarna för att etablera ett gemensamt Barnahus för
norrortskommunerna i Stockholms län.
Syftet med utredningen är att undersöka om en sammanslagning utav
Barnahusen underlättar samverkan mellan norra Stockholms läns myndigheter
och om det i sin tur gynnar verksamhetens målgrupper.
Utredningens slutsats är att en sammanslagning utav Barnahus Norrort och
Barnahus Södra Roslagen rekommenderas. Att kommunerna och övriga
myndigheter går samman i ett Barnahus främjar samverkan och det blir lättare
att följa upp de gemensamma resultaten och utveckla verksamhetsområdet. För
Barnahus Södra Roslagens och dess medverkande kommuner är det en påtaglig
vinst med en sammanslagning genom att dess målgrupp till skillnad från
tidigare får ta del av landstingets service.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2017

•

Utredning- Sammanslagning av Barnahus Norrort och Barnahus Södra
Roslagen den 17 juli 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef, kommungemensamma resurser, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 84

2017-10-19

Remissyttrande- revisionsrapport
granskning av socialtjänstens
uppsökande verksamhet
Dnr SN 17/0059

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2017 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Socialnämnden har mottagit ”Revisionsrapport: granskning av socialtjänstens
uppsökande verksamhet, den 13 juni 2017” för remissyttrande. Rapporten är
gjord utav KPMG på uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda
revisorer. KPMG har kartlagt nämndens uppsökande och informerande arbete
samt bedömt om den uppsökande verksamheten anses uppfylla vad som åligger
kommunen i enlighet med lagar, regler och förordningar. Revisionen ska ha
Socialnämndens yttrande tillhanda senast den 27 oktober 2017.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 85

2017-10-19

Remissyttrande- revisionsrapport
planering för kommunal service i en
växande kommun
Dnr SN 17/0107

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2017 till Kommunrevisionen.
__________

Sammanfattning
Socialnämnden har mottagit ”Revisionsrapport: Planering för kommunal
service i en växande kommun, den 13 juni 2017.” Rapporten är gjord utav
KPMG på uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer.
KPMG har granskat om utbyggnaden av kommunal service såsom förskolor,
skolor och äldreboenden går i jämn takt med bostadsbyggandet i kommunen.
Revisionen ska ha Socialnämndens yttrande tillhanda senast den 27 oktober
2017.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2017

•

Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande
kommun, KPMG AB, den 8 maj 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 86

2017-10-19

Remissyttrande Trygghetspolicy
Dnr SN 17/0094

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2017 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till Trygghetspolicy för
Upplands-Bro kommun. Förslaget är ute på remiss hos samtliga nämnder.
Remissyttranden ska vara Kommunledningskontoret tillhanda senast den 12
oktober 2017. Syftet med policyn är bland annat att öka tryggheten och minska
förekomsten av skador och brott i kommunen, att styra trygghetsskapande
insatser inom kommunen, kommunens bolag och externa aktörer samt att
stärka den sociala hållbarheten i kommunen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2017

•

Trygghetspolicy den 10 maj 2017

Protokollsanteckning
Kristina Henriksson (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Det liggande förslaget handlar om att lappa och laga trots att även det behövs
sannerligen. Det som skapar trygghet handlar inte bara om fler poliser och
bättre belysning.
Vi behöver se mer långsiktig politik för trygghet. Det är trots allt en vision som
det handlar om.
Trygghet bygger vi genom att skapa möjligheter för jobb så att människor kan
få en framtidstro.
Trygghet bygger vi genom att ge ungdomar bra, billiga och meningsfulla
fritidsaktiviteter.
Trygghet bygger vi genom att låta bygga hyresbostäder så att våra medborgare
har tillgång till bostäder för rimlig kostnad.
Trygghet bygger vi genom att erbjuda de som behöver hemtjänst eller särskild
omsorg en högkvalitativ verksamhet i kommunal regi.
Trygghet bygger vi också genom att riva och bygga om det som är uppenbart
fel så att fler människor inte skadar sig allvarligt när de försöker förflytta sig
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-10-19

Fortsättning § 86
från buss till tåg och tvärt om. Trygghet skapar vi genom att få Landstinget
ändra sina busstidtabeller så de funkar för alla även i Bro.
Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom det liggande förslaget.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 87

2017-10-19

Måltidspatrullen
Dnr SN 17/0133

Beslut
Socialnämnden beslutar att införa måltidspatrull inom särskilda boenden i
Socialkontorets verksamhet.
__________

Sammanfattning
Socialstyrelsen tar varje år in enkätuppgifter, Öppna jämförelser, från brukare
som bor på våra särskilda boenden. Under flera år kan konstateras att nöjdheten
med maten på särskilt boende behöver bli bättre. I 2018 års budget kommer ett
mål vara att fler av de som bor på särskilt boende ska vara mer nöjda med
maten.
Måltidspatrullen består av politiker och ska besöka de särskilda boendena för
att se hur måltidssituationen är för de boende. Uppgifterna ska varje år
sammanställas och redovisas till Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 88

2017-10-19

Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i
Stockholms län om utveckling av
samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Dnr SN 17/0102

Beslut
1. överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
2. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller fram till den 31
december 2019 om inget annat anges.
__________

Sammanfattning
Den 22 juni 2017 beslutade Storsthlm styrelse att rekommendera kommunerna
i länet att anta överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har tagits fram då en ny
lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/
17:106) träder i kraft den 1 januari 2018.
Målgrupp för överenskommelsen är personer i alla åldrar som efter utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den
landstingsfinansierade öppna vården. Överenskommelsen reglerar
kommunernas betalningsansvar samt fristdagar. Parterna som ingår är överens
om att antalet fristdagar, dvs fem vardagar för somatisk vård och 30 dagar för
psykisk vård, behålls. Genom att ingå i denna överenskommelse så åtar sig
parterna att delta i ett gemensamt utvecklingsarbete i enlighet med den
gemensamma handlingsplanen

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2017

•

Rekommendation och regional överenskommelse om utveckling av
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med
tillhörande handlingsplan den 22 juni 2017

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Storsthlm
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 89

2017-10-19

Ansökan om § 37-medel från
Länsstyrelsen
Dnr SN 17/0136

Beslut
Socialnämnden ansöker om § 37-medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för
att få möjlighet att starta upp ett projekt gällande boendesamordning för
nyanlända.
__________

Sammanfattning
Länsstyrelsen fördelar medel för att underlätta etableringen i samhället för
nyanlända. Dessa medel fördelas till kommuner och syftar till att underlätta
projekt som bland annat fokuserar på bostadsfrågor.
Socialkontoret har för avsikt att med stöd av dessa medel utveckla ett projekt
som syftar till att arbeta med att hitta lösningar för de nyanlända att etablera sig
på bostadsmarknaden.
Fokus ska ligga på barnfamiljer och unga vuxna för att skapa gynnsamma
förutsättningar för självförsörjande medborgare som blir väl integrerade.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2017

•

Ansökan om § 37-medel

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

15 (19)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 90

2017-10-19

Val av ny ledamot i Socialnämndens
beredning och arbetsutskott efter Berit
Brofalk (C)
Dnr SN 17/0139

Beslut
Efter att Berit Brofalk (C) entledigades utses Ricard Koljo (C) som ledamot i
Socialnämndens beredning samt arbetsutskott.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 2017, KF § 123 att entlediga
Berit Brofalk (C) och valde Ricard Koljo (C) till ledamot. Ny ledamot i
arbetsutskottet och beredning behöver utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2017, KF § 123

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

De utsedda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 91

2017-10-19

Rapporter

Temaärende: FOU nu där Håkan Uvhagen och Elisabeth Lauritzon berättar om
verksamheten.
Ekonomisk rapport
•

Presentation av den ekonomiska prognosen per den 30 september 2017.

Socialchefens rapport

Justerandes sign

•

Inbjudan till Socialnämndens ledamöter till att delta när
Kommunstyrelsen bjuder in Storsthlm som temaärende den 8 november
2017. Storsthlm kommer till kommunen för att informera om förslaget
till kommunalisering av hemsjukvård.

•

Arbetsmiljöverket som gjort tillsyn på de kommunala äldreboendena
samt hemtjänsten har idag träffat politiker, KSO och socialnämndens
vice ordförande och socialkontorets ledning för en muntlig
återrapportering. En skriftlig sammanställning kommer att tillsändas
nämnden för eventuella åtgärder.

•

Socialnämnden kommer att kalla till en extra nämnd den 2 november
2017, kl. 17 med anledning av att kommunerna kommer att få extra
medel för ensamkommande ungdomar som är över 18 år som har fått
avslagsbeslut på sin asylansökan, skrivits upp i ålder över 18 år eller
ännu inte fått besked i sitt asylärende och fyllt 18 år. Ingen beredning
kommer att ske utan handlingarna kommer att skickas ut i god tid innan
nämnden.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 92
1.

Justerandes sign

2017-10-19

Delegationsbeslut

Tillförordnad enhetschef Barn- och ungdomsenheten 2017-09-15 -- 201709-30

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 93

2017-10-19

Anmälningar

1.

Inbjudan till berörda politiker och chefer, Halvtidskonferens

2.

Samverkansavtal Barnahus Norrort

3.

Cirkulär 17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år
2017

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Val av ny ersättare i
Utbildningsnämnden och Socialnämnden efter Josephine-Charlotte
Halvarsson (MP)

5.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, augusti
2017

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 14 - Riktlinjer för bostadsförsörjning

7.

Framställan avseende anslutning till samverkansplan om ensamkommande
barn som försvinner i Stockholms län

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Medborgarförslag om service till äldre

9.

Kommunstyrelsens beslut § 89 - Äldreplan 2014-2020

10.

Kommunstyrelsens beslut § 84 - Ökad kvalitet nattetid i särskild boende
för äldre - rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 107 - Redovisning av obesvarade motioner

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 108 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2017

13.

Kommunfullmäktiges beslut § 123 - Entledigande av Berit Brofalk (C)
från uppdrag som ordinarie ledamot i Socialnämnden

14.

Kommunfullmäktiges beslut § 124 - Val av ny ledamot i Socialnämnden
efter Berit Brofalk (C)

15.

Kommunfullmäktiges beslut § 126 - Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Ricard Koljo (C)

16.

Kommunfullmäktiges beslut § 129 - Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning 2018

17.

Kommunfullmäktiges beslut § 125 - Entledigande av Ricard Koljo (C) från
uppdrag som ersättare i Socialnämnden

Tina Teljstedt
Ordförande
Justerandes sign
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