
  PROTOKOLL 1 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Utses att justera Anitha Nygårds (SD)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-01-23 
kl. 08.30 

Paragrafer 
 

 §§ 1 -  10 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Karin Ternbom 

Ordförande 
 ..................................................................  
Tina Teljstedt 

Justerare 
 ..................................................................   
Anitha Nygårds (SD)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-01-18 

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-23 Datum för anslags nedtagande: 

 

2018-02-13 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Karin Ternbom 

 
 

Plats och tid Dävensö, Kulturhuset, 2018-01-18. kl. 16:00-18.00 
  

 Ledamöter Närvarande ersättare 
Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S) 
Lisbeth Waern (M) 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Klaus Dürhagen (MP) 
Ricard Koljo (C) 
Björn Liljedahl (M) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Irene Eklöf (L) 
Anitha Nygårds (SD) 

Anni Ullberg (S) 
Berit Brofalk (C) 
Kristina Henriksson (V) 
 
Övriga deltagare  
Eva Folke, socialchef 
Emma Ling, enhetschef barn- och 
ungdomsenheten § 8 
Sara Lyberg Stenström, 
socialsekreterare barn- och 
ungdomsenheten § 8 
Elisabeth Rågård, avdelningschef 
kvalitét- och 
verksamhetsstödsavdelning 
Anna Hollstrand, avdelningschef 
utföraravdelning 
Isabel von Wachenfeldt, enhetschef 
biståndsenheten §§ 1, 8 
Karin Ternbom, nämndsekreterare 

  

 



  PROTOKOLL 2 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

§ 1 Trygg/förstärkt hemgång 3 

§ 2 Redovisning av Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning 2017 4 

§ 3 Enhetsundersökning LSS 2017- bostäder med särskild service 
(vuxna) 5 

§ 4 Enhetsundersökning SÄBO 2017 6 

§ 5 Enhetsundersökning hemtjänst 2017 7 

§ 6 Revidering av riktlinjer för barn och unga 8 

§ 7 Ansökan till den sociala investeringsfonden 9 

§ 8 Rapporter 11 

§ 9 Delegationsbeslut 13 

§ 10 Anmälningar 14 

 
  



  PROTOKOLL 3 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Trygg/förstärkt hemgång 
 Dnr SN 17/0158 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I februari 2017 tog regeringen fram en proposition (Prop. 2016/17:106) där, 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård införs. 
Lagförslaget träder i kraft den 1 januari 2018.  

Lagen innebär att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och 
sjukvård tidigt måste planera inför patientens utskrivning från slutenvård. 
Berörda enheter ska informeras av den slutna vården om inskrivning inom 24 
timmar från det att patienten skrivits in. I samband med att den nya lagen träder 
i kraft så är kommunens betalningsansvar för en utskrivningsklar patient tre 
dagar, efter det att den slutna vården har underrättat berörda enheter i 
kommunen om att patienten är utskrivningsklar. 

Socialkontoret har fått uppdraget att implementera den nya lagen och 
överenskommelsen i verksamheterna. Kontoret ska bygga upp ett team kring 
trygg/förstärkt hemgång för invånare som behöver ett extra stöd när de lämnar 
sjukhuset. Målet med insatsen är att trygga och möjliggöra hemkomsten från 
sjukhuset för den enskilde. Trygg/förstärkt hemgång förväntas starta i mars 
2018 i Upplands-Bro pågå till och med februari 2020. En första utvärdering av 
arbetsmetoden görs efter ca ett år. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2017 

• Bilaga - trygg/förstärkt hemgång den 21 december 2017 
 

Beslutet skickas till: 

• Akt 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Redovisning av Socialstyrelsens 
hemlöshetskartläggning 2017 

 Dnr SN 17/0157 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
På uppdrag ifrån regeringen så har Socialstyrelsen genomfört en ny nationell 
kartläggning av hemlösheten i Sverige. 2017 års undersökningen är den femte 
kartläggningen som genomförs utav Socialstyrelsen, den senaste gjordes 2011. 
I bilaga så redovisar socialkontoret kartläggningens resultat samt redovisar hur 
hemlösheten ser ut i riket samt i nordvästkommunerna utifrån Socialstyrelsen 
fyra olika hemlöshetssituationer. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2017 

• Bilaga - Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning 2017 den  
14 december 2017 

 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxen 
• Akt 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Enhetsundersökning LSS 2017- 
bostäder med särskild service (vuxna) 

 Dnr SN 17/0055 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enhetsundersökningen är en undersökning som genomförs utav Socialstyrelsen 
som en del av Öppna jämförelser. I denna enhetsundersökning ligger fokus på 
bostäder med särskild service (vuxna) och daglig verksamhet. Socialstyrelsens 
syfte med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och 
verksamhetsutveckling på främst enhetsnivå, undersökningen riktar sig därför 
till verksamhetsansvariga. Senast enhetsundersökningen LSS genomfördes var 
2014 och Socialstyrelsen har gjort om frågorna sedan dess, detta leder till att 
det ej är möjligt att göra en jämförelse mellan 2017 års och 2014 års resultat.  

Det är endast enheter inom särskilt boende enligt LSS som har besvarat denna 
enkät i Upplands-Bro kommun. Daglig verksamhet deltar ej.  

I bilaga redovisas resultatet för de sju deltagande enheter inom särskilt boende 
LSS i Upplands-Bro kommun samt för Stockholms län och riket. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2017 

• Bilaga - Enhetsundersökning LSS den 24 november 2017 
 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef grupp- och servicebostäder 
• Akt 

 
  



  PROTOKOLL 6 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Enhetsundersökning SÄBO 2017 
 Dnr SN 17/0055 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är 
en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat 
frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Insamlandet sker i 
samband med övriga insamlingar för öppna jämförelser inom socialtjänsten 
under våren 2017. Det är enheterna själva som fyller i uppgifterna i 
undersökningen.  Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och 
verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård 
med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens. 

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 
resultat i Enhetsundersökningen SÄBO 2017 med övriga nordvästkommuner 
(Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) 
samt med Stockholms län och riket.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2017 

• Bilaga - Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- 
och sjukvård 2017 – SÄBO den 29 november 2017 

 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef utföraravdelningen 
• Enhetschef Allégården och Norrgården 
• Enhetschef Kungsgården 
• Akt 

 
  



  PROTOKOLL 7 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Enhetsundersökning hemtjänst 2017 
 Dnr SN 17/0055 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är 
en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat 
frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Insamlandet sker i 
samband med övriga insamlingar för öppna jämförelser inom socialtjänsten 
under våren 2017. Det är enheterna själva som fyller i uppgifterna i 
undersökningen.  Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och 
verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård 
med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens. 

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 
resultat i Enhetsundersökningen hemtjänst 2017 med övriga 
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg 
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2017 

• Bilaga – Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- 
och sjukvård 2017 – hemtjänst den 29 november 2017 

 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef utförarenheten 
• Enhetschef hemtjänsten 
• Akt 

 
  



  PROTOKOLL 8 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Revidering av riktlinjer för barn och 
unga 

 Dnr SN 17/0144 

Beslut 
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för barn och unga. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för barn och unga. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna revideras varje år. De ändringar som föreslås är med röd text. 
Dessa riktlinjer har införlivat de riktlinjer som tidigare fanns separat om 
föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn och om särskild förordnad 
vårdnadshavare för ensamkommande barn. Det är dessutom införlivat de 
separata länsövergripande riktlinjer som tidigare fanns för ensamkommande.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den14 november 2017 

•  Reviderade riktlinjer för barn och unga. 
 

Beslutet skickas till: 

• Akt 
 
  



  PROTOKOLL 9 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Ansökan till den sociala 
investeringsfonden 

 Dnr SN 17/0104 

Beslut 
Socialnämnden överlämnar ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Målet med sociala insatsgruppen, SIG, är att ge barn och unga en bättre framtid 
genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Målet är även att minska 
risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för kommunens invånare 
oavsett ålder. Socialkontoret ansöker om medel ur den sociala 
investeringsfonden med syfte att inrätta ett projekt med sociala insatsgrupper i 
Upplands-Bro kommun.  

En social insatsgrupp är en samverkan mellan lokala aktörer i arbetet med 
enskilda ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella grupper eller 
ungdomar som vill lämna kriminaliteten bakom sig.  

Målgruppen för SIG i Upplands-Bro kommun är ungdomar och unga vuxna 
mellan 13–29 år som befinner sig i utanförskap och kriminalitet men som är 
redo att ändra sitt negativa levande och bli självförsörjande. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2018 

• Bilaga - ansökan till den sociala investeringsfonden den 1 december 
2017 

  



  PROTOKOLL 10 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Utbildningschef för kännedom 
• Akt 

 

Paragrafen justeras omedelbart 

_______________  ________________ 

Tina Teljstedt (KD)  Anitha Nygårds (SD) 
Ordförande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Rapporter 
   

Temaärende –”Min utredning” 

Enhetschef Emma Ling och socialsekreterare Sara Lyberg Stenström, barn- och 
ungdomsenheten, informerar om ”Min utredning”, som är ett häfte som 
används vid utredningar av barn som fylls i tillsammans med barnet för att öka 
barns delaktighet. Mer information om ”Min utredning” finns på Upplands-Bro 
kommuns hemsida under stöd och omsorg/barn, ungdom, familj/Min 
utredning. 
 

Socialchefens rapport 

1. Brukarundersökning Hagtorp 
Genomfördes av Frösunda Omsorg AB, hösten 2017. 
 

2. Lönetrappa 
Information om socialkontorets arbete med myndighetsenheterna – 
attraktiv arbetsgivare och införande av lönetrappa.  
 

3. HME-resultat socialkontoret 
Redovisning av HME-resultat för socialkontoret.  
 

4. Nya chefer i verksamheten 
Mattias Jarl enhetschef för vuxenenheten börjar 12 februari 2018. 
Rekrytering av ny enhetschef för Norrgården och Allégården pågår, 
tillförordnad enhetschef under pågående rekrytering är Susanna 
Kraftelid. 
 

5. Invigning Parkvägen 
Invigningen av Parkvägens gruppbostad sker den 23 februari 2018.  
 

6. Måltidspatrullen 
Underlag för protokoll skickas ut till ledamöterna som ska fyllas i av 
deltagarna individuellt. Rapporterna lämnas till avdelningschef 
Elisabeth Rågård. 
 

7. LOV särskilda boende 
Förfrågningsunderlaget går ut i slutet av januari 
 

8. Förslag på temaärenden våren 2018 
Februari - FOU nordväst  
Mars -  Socialjouren, Stödcentrum mm. 
April - Arbetsmarknadsenheten inklusive daglig verksamhet 
Juni - LSS-enhetens arbete 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-01-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 
9. Demensutbildning 

Förslag på demensutbildning för Socialnämndens ledamöter den 22 
mars kl. 15.00. Inbjudan kommer att skickas ut separat. 
 

10. Inför sammanträdet den 15 februari 2018 
Genomgång av kontaktpolitiker samt uppdraget. 
 

11. Ensamkommande ungdomar i kommunen 
Antalet ensamkommande ungdomar i kommunen minskar liksom 
antalet nya asylsökande, vilket medför att tomma platser på boenden 
ökar. Det medför att Lane stödboende kommer att avvecklas under 
januari månad och planering för avveckling av Ängens 
HVB/stödboende har inletts med Vårljus. 
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§ 9 Delegationsbeslut 
1. Tillförordnad kontorschef 2017-12-30 -- 2018-01-07    

2. Tillförordnad enhetschef Vuxenenheten 2017-12-21 -- 2017-12-29    

3. Tillförordnad enhetschef Vuxenenheten 2018-01-02 -- 2018-01-05   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Anmälningar 
1. Sollentuna kommun - Utredning av förutsättningarna för en 

gemensam samordnad FVT-verksamhet (Familjevåldsteamet) i 
Nordvästkommunerna  

  

2. Omorganisation av förebyggande rådet 
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