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§ 56 Delårsbokslut per den 30 april 2018  

Beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april 

2018 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Delårsrapporten visar ett totalt överskott för Socialnämnden om 11, 8 miljoner 

kronor och ett resultat enligt budget för ekonomiskt bistånd. 

Helårsprognosen visar ett totalt överskott för Socialnämnden om 1 miljon 

kronor och en budget i balans för ekonomiskt bistånd.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2018 

• Verksamhetsrapport april 2018 

Beslut sänds till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 57 Ansökan om fortsatt projektbidrag samt 
aktivitets- och driftsbidrag för att stödja 
och hitta boende åt ensamkommande 
ungdomar i Upplands-Bro kommun 

 Dnr SN 18/0033 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om att ge föreningen frivilliga Familjehem i Upplands-

Bro kommunföreningsbidrag på 225 000 kr enligt tidigare beslutad riktlinje vid 

Socialnämndens sammanträde 19 februari 2018, för fördelning av tillfällighet 

bidrag till förening som arbetar för ensammankommande barn som fyller 18 år 

under asylprocessen. 

Beslutet gäller endast när och om regeringen fattar beslutet om tillfälligt 

kommunstöd för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år som ingår 

i regeringens vårändringsbudget samt att Upplands-Bro kommun får ta del utav 

medel riktat till målgruppen.   

Ersättningen avser boende i familjehem 1 juli till och med 30 september 2018 

för kommunanvisade ensamkommande ungdomar. I ersättningen ingår 

omkostnader för målgruppens boenden, stödjande verksamhet till personer i 

föreningen som stöttar målgruppen, att stödja målgruppens skolgång samt att 

främja målgruppens sociala situation. 

Ansvarsfördelningen och krav på föreningen i Socialnämndens riktlinje 

beslutad av Socialnämnden 19 februari 2018 för fördelning av tillfälligt bidrag 

till förening som arbetar ensamkommande ungdomar. Föreningen ska redovisa 

hur det nya föreningsbidraget används senast 30 september 2018.  

Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att utreda frågan ytterligare med 

anledning av regeringens avisering i vårbudget och som ska behandlas vid 

socialnämndens sammanträde i september 2018.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden avslår inkommen ansökan ifrån Frivilliga Familjehem i 

Upplands-Bro kommun. 
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Fortsättning § 57 

Förslag till beslut på sammanträde 

Tina Teljstedt (KD) m.fl. yrkar på följande: 

” Socialnämnden beslutar om att ge föreningen frivilliga Familjehem i 

Upplands-Bro kommunföreningsbidrag på 225 000 kr enligt tidigare beslutad 

riktlinje vid Socialnämndens sammanträde 19 februari 2018, för fördelning av 

tillfällighet bidrag till förening som arbetar för Socialnämnden beslutar om att 

ge föreningen frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommunföreningsbidrag 

på 225 000 kr enligt tidigare beslutad riktlinje vid Socialnämndens 

sammanträde 19 februari 2018, för fördelning av tillfällighet bidrag till 

förening som arbetar för ensammankommande barn som fyller 18 år under 

asylprocessen. 

Beslutet gäller endast när och om regeringen fattar beslutet om tillfälligt 

kommunstöd för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år som ingår 

i regeringens vårändringsbudget samt att Upplands-Bro kommun får ta del utav 

medel riktat till målgruppen.   

Ersättningen avser boende i familjehem 1 juli till och med 30 september 2018 

för kommunanvisade ensamkommande ungdomar. I ersättningen ingår 

omkostnader för målgruppens boenden, stödjande verksamhet till personer i 

föreningen som stöttar målgruppen, att stödja målgruppens skolgång samt att 

främja målgruppens sociala situation. 

Ansvarsfördelningen och krav på föreningen i Socialnämndens riktlinje 

beslutad av Socialnämnden 19 februari 2018 för fördelning av tillfälligt bidrag 

till förening som arbetar ensamkommande ungdomar. Föreningen ska redovisa 

hur det nya föreningsbidraget används senast 30 september 2018.  

Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att utreda frågan ytterligare med 

anledning av regeringens avisering i vårbudget och som ska behandlas vid 

socialnämndens sammanträde i september 2018.” 

Sammanfattning 

Den 18 april 2018 inkom en ansökan ifrån Frivilliga Familjehem i Upplands-

Bro kommun. Ansökan heter ” Ansökan om fortsatt projektbidrag, samt 

aktivitets- och driftsbidrag för att stödja och hitta boende åt ensamkommande 

ungdomar i Upplands-Bro kommun.” 

Socialkontoret anser att Socialnämnden inte kan bevilja inkommen ansökan 

ifrån Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun då ansökan inte stämmer 

in på något utav de bidrag som går att söka genom nämnden. Att bevilja denna 

ansökan skulle strida emot likabehandlingsprincipen, 2 kap 2 § i 

Kommunallagen (2017:725). 
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Fortsättning § 57  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018 

• Bilaga - Ansökan om fortsatt projektbidrag, samt aktivitets- och 

driftsbidrag för att stödja och hitta boende åt ensamkommande 

ungdomar i Upplands-Bro kommun, inkommen den 18 april 2018. 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och frågar 

Socialnämnden om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet 

ska avgöras idag och att Socialnämnden beslutar enligt Tina Teljstedt (KD) 

m.fl. förslag till beslut.  

Protokollsanteckning  

Moderaterna och Liberalerna medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Viktigt att i tagandet om placering i familjehem följs” 

Beslut sänds till: 

• Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro 
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§ 58 Yttrande avseende tillsyn av inkomna 
orosanmälningar gällande barn och 
unga upp till 21 år som inte lett till 
utredning  

 Dnr SN 18/0065 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets 

tjänsteskrivelse daterad 24 april 2018 till Inspektionen för vård och omsorg.  

Sammanfattning 

 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i november 2017 granskat femton 

förhandsbedömningar av orosanmälningar gällande barn och unga upp till 21 år 

som inte lett till utredning, avseende perioden juni till november 2017.  

Nämnden ska senast den 4 juni 2018 redovisa för IVO vilka åtgärder som 

vidtagits för att komma tillrätta med konstaterade brister. I detta yttrande 

bemöter Socialnämnden de generella åtgärder som ska vidtas för förhindra att 

de konstaterade bristerna ska upprepas inom barn och ungdomsenheten. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018 

• Bilaga - Inspektionen för vård och omsorgs beslut den 11 april 2018 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef barn- och unga 

• Inspektionen för vård och omsorg, senast den 4 juni 2018 
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§ 59 Avtalsuppföljning på Hagtorps 
äldreboende 2018 

 Dnr SN 18/0044 

Beslut 

Socialnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning på Hagtorps 

äldreboende genomförd 7 mars 2018. 

Sammanfattning  

Enligt avtal mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB, som 

driver Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 15 maj 2013, genomför 

socialkontoret avtalsuppföljningar varje år. Avtalsuppföljningen genomförs 

genom att frågor ställs till verksamhetschef samt till övrig personal som arbetar 

på Hagtorp såsom samordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

omvårdnadspersonal och kock. Förutom undersökande frågor granskas även 

dokumentation, rutiner, processer, aktiviteter, protokoll med mera. 

Totalt valdes 113 krav ut och granskades i 2018 års avtalsuppföljning. 

Resultatet utav bedömningen blev 86 gröna markeringar, 19 gula markeringar 

samt 8 röda markeringar. Årets bedömning visar på en förbättring sedan 

uppföljningen i mars föregående år.  

Inga röda markeringar avser hur verksamheten bedriver sin omvårdnad utav de 

boende eller personalens arbetssituation. Sammanfattningsvis anser 

socialkontoret att samtliga grundkrav är uppfyllda. Socialkontoret och 

Frösunda Omsorg har månatliga samrådsorgan där förbättringsåtgärder i 

verksamheten tas upp. De röda markeringarna gällande mervärden i 

uppföljningen och kan handla om att dokument har blivit utbytta, hur 

matsedeln annonseras till anhöriga eller vilken typ av servetter som används.  

Frösunda Omsorg AB har inkommit med förslag på åtgärder gällande de 

förbättringsområden som har framkommit i avtalsuppföljningen. 

Handlingsplan kommer att skickas in i slutet på april 2018. Detta kommer att 

följas upp vid en ny uppföljning i juni 2018.  

Förbättringsområden är bland annat att verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 

och kvalitetsberättelse ska överensstämma med Socialnämndens nämndmål 

samt att måluppfyllelse redovisas. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018 

• Bilaga - avtalsuppföljning Hagtorp 2018 
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Fortsättning § 59  

Protokollsanteckning 

Kristina Henriksson (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Det är dags att ge även de dementa i kommunen en god omsorg! Återigen ser 

vi att Frösunda Omsorg AB inte uppfyller de kvalitetskrav som vi har rätt att 

ställa på dem i avtalsuppföljningen. 

Vi kan fortfarande se att flera av de mål som ställdes upp när kommunen skrev 

avtal med Frösunda inte är uppfyllda.  

Resultatet av bedömningarna som gjort i uppföljningen är att det fortfarande är 

19 gula markeringar, dvs mål som inte är helt uppfyllda eller kanske bara 

delvis uppfyllda och det finns 8 röda markeringar som visar på mål som inte är 

uppfyllda. Att det är en förbättring från föregående år är väl bra, men vi kan 

inte vara nöjda förrän alla mål som angavs när vi kontraktet är uppfyllda. 

Vi kan inte vara nöjda när vi det brister i verksamheten så att de boende inte får 

den kontaktmannatid som de har rätt till.  

Vi kan inte vara nöjda när det visar sig att kocken inte visste att hen skulle se 

till att det finns tre olika rätter varje dag. 

Vi kan inte vara nöjda när det i inlämnandet när det i den inlämnande 

patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelsen saknas en redovisning av 

vilka förbättringar som verksamheten har vidtagit av de inrapporterade 

avvikelserna och av resultat från egenkontroller. 

Och så vidare…. 

Skillnaden i kvaliteten mellan de kommunalt drivna äldreboendena och 

Hagtorp är ju inte bara Frösundas fel. Om man när man väljer entreprenör 

väljer en utförande som lägger bud så att kostnaderna blir så mycket billigare 

kan man inte förvänta sig samma goda omvårdnad som i regi. 

Det är dags nu att ta tillbaka Hagtorp i kommunal regi-gör ingen mer 

upphandling av äldreboendet Hagtorp eller av något äldreboende.” 

Beslutet skickas till: 

• Verksamhetschef Hagtorp 
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§ 60 Revidering av delegationsförteckningen 
 Dnr SN 18/0050 

Beslut 

Socialnämnden godkänner revideringar i delegationsförteckningen. 

Sammanfattning 

Revidering av delegationsförteckningen sker två gånger per år eller vid behov. 

Följande revideringar föreslås: 

Den kompletterade beslutanderätten utökas med socialnämndens arbetsutskotts 

ledamöter Martin Normark, Ricard Wikman Koljo när det gäller beslut enligt 

LVM och LVU. 

Den aktuella revideringen omfattar att bestämmelser enligt personuppgifts-

lagen ersätts med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller från 

2018-05-25. 2018-07-01 ändras förvaltningslagen, dessa korrigeringar finns 

också med i denna revidering av delegationsförteckningen.  

Delegation föreslås för socialchef att ansöka om statsbidrag och projektmedel.  

1 juli träder en ny förvaltningslag i kraft. Ändringar utifrån den nya 

lagstiftningen är gjord i denna delegationsförteckning.  

Delegation för avslutande av placeringsinsatser enligt SoL förtydligas med 

delegationsbeslut när en placering avslutas i oenighet. Delegat är enhetschef på 

BoU. 

I avsnittet om egenavgifter har delegation för beslut av avgifter till föräldrar 

ändrats från socialsekreterare till administrativ assistent.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19 

• Förslag på reviderad delegationsförteckning 
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§ 61 Statistikuppföljning första kvartalet 2018 
 Dnr SN 18/0066 

Beslut 

Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för första kvartalet 2018 

Sammanfattning 

Varje kvartal följer socialkontoret upp verksamheten. Denna statistik-

uppföljning avser första kvartalet 2018.  

Det saknas siffror för äldre då Socialstyrelsen har ändrat sitt system för 

rapportering. Vid statistikuppföljningen för första halvåret 2018 kommer 

statistik för äldre kunna presenteras enligt uppgift från Socialstyrelsen.   

Antal pågående utredningar inom barn- och ungdomsenheten har ökat under 

årets första kvartal.  

De privata utförarna inom hemtjänsten har samma antal timmar som den 

hemtjänst som utförs i egen regi. Det är första gången sedan införandet av 

lagen om valfrihet inom hemtjänst, LOV.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19 

• Statistikuppföljning som avser första kvartalet 2018 
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§ 62 Ansökan om föreningsbidrag från 
Brottsofferjouren Stockholm-
Gotland/Verksamhetsområde Norrort 
för år 2018 

 Dnr SN 18/0053 

Beslut 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Stockholm-

Gotland/Verksamhetsområde Norrort föreningsbidrag med 70 000 kronor för 

verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort ansöker om 

föreningsbidrag med 70 000 kr för verksamhetsåret 2018. Brottsofferjouren har 

till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade. Jouren arbetar ideellt med hjälp 

av frivilliga stödpersoner och bedriver även vittnesstödsverksamhet vid 

Attunda tingsrätt. I socialtjänstlagen är det reglerat att socialtjänsten ska ge 

stöd till och bemöta brottsoffer. Brottsofferjouren Stockholm-

Gotland/Verksamhetsområde Norrort kompletterar socialtjänstens verksamhet 

för brottsoffer som är över 18 år och socialkontoret föreslår att föreningen ska 

erhålla bidrag med 70 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018 

• Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

2018 

• Verksamhetsberättelse 2017 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

• Verksamhetsplan 2018 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

• Budget 2017 samt 2018 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

Beslutet skickas till: 

• Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

• Kommunstyrelsen  

• Kamrersassistent 
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§ 63 Medborgarförslag om obegränsad 
ledsagarservice 

 Dnr SN 17/0156 

Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse  

Sammanfattning 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad 

ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett 

odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna 

serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att 

införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser 

förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som 

det gynnar den enskilde individen.  

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till 

socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska 

göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan 

komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den 

önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 

Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala 

tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt 

medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot 

likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 

• Bilaga - Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130 

• Bilaga – medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 

november 2016. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 64 Rapporter  

Temaärenden  

• Anna Hollstrand, avdelningschef, informerar Socialnämnden om LSS 

enheten, med dess organisation och verksamhet.  

Socialchefen informerar 

1. Följande temaäreden föreslås inför höstens Socialnämnder: 

• Augusti: Relationsvåld, Läkemedelshantering för äldre. 

• September: Tryggförstärkt hemgång. 

• Oktober: Vuxenheten kommer och informerar om 

missbruksenheten 

• December: Allégårdens äldreboende  

2. Regeringskansliet har beslutat att ensamkommande över 18 år ska få en 

andra chans. Dagsersättningen kommer att vara enligt 

migrationsverkets fastställda ersättningar. Kommunerna kommer att 

administrera Regeringskansliets beslut.  
  



  PROTOKOLL 15 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut mars 2018     

2. Samordnad upphandling av enstaka platser med särskild service vuxna, 

LSS § 9.9 och barn och unga, LSS § 9.8 samt korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år, LSS § 9.7 - antagande av leverantörer 
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§ 66 Anmälningar 
1. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-22    

2. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-15    

3. Beslut gällande tillsyn av inkomna orosanmälningar gällande barn och 

unga 

  

  

 


