
  PROTOKOLL 1 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Utses att justera Martin Normark (L)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-10-25 
kl. 08.30 

Paragrafer 
 

 §§ 95 - 105 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Karin Haglund 

Ordförande 
 ..................................................................  
Tina Teljstedt (KD) 

Justerare 
 ..................................................................   
Martin Normark (L)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-10-18 

Datum för anslags uppsättande: 2018-10-26 Datum för anslags nedtagande: 

 

2018-11-16 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Karin Haglund 

 
 

Plats och tid Gemaket, 2018-10-18 16:00 -17:30 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S) 
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande 
(M) 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Klaus Dürhagen (MP) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Björn Liljedahl (M) 
Martin Normark (L) 
 

Helena Nordström (S) 
Malin Fornander (M) 
 
Närvarande ersättare 
Anni Ullberg (S) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Berit Brofalk (C) 
Kristina Henriksson (V) 
 

Övriga deltagare Eva Folke, socialchef 
Elisabeth Rågård, enhetschef för avdelningn för kvalitets- och 
verksamhetsutveckling 
Anna Hollstrand, avdelningschef för utföraravdelningen 
Emma Ling, enhetschef barn- och ungdomsenheten  
Karin Haglund, nämndsekreterare 
Sanna Ajaxén, nämndsekreterare 
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  PROTOKOLL 3 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 95  Redovisning av öppna jämförelser 2018 
- stöd till personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS 

 Dnr SN 18/0019 

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.  

2018 års öppna jämförelse för området stöd till personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS är den åttonde till ordningen sedan 2011.  

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 
resultat i öppna jämförelser inom området stöd till personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS med övriga nordvästkommuner (Ekerö, 
Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt 
med Stockholms län och riket. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018. 

• Bilaga - Öppna jämförelser 2018 - stöd till personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS den 26 juni 2018. 

Beslutet skickas till: 
• Isabel von Wachenfeldt, enhetschef för biståndsenheten, socialkontoret. 

 
  



  PROTOKOLL 4 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 96  Redovisning av öppna jämförelser 2018 
- stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning- socialpsykiatri 

 Dnr SN 18/0019 

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.  

2018 års öppna jämförelse för området personer med psykisk 
funktionsnedsättning- socialpsykiatri är den åttonde till ordningen sedan 2011.  

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 
resultat i öppna jämförelser 2018 inom området personer med psykisk 
funktionsnedsättning- socialpsykiatri med övriga nordvästkommuner (Ekerö, 
Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt 
med Stockholms län och riket. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018. 

• Bilaga- öppna jämförelser 2018- stöd till personer med psykisk 
funktionsnedstättning- socialpsykiatri den 26 juni 2018. 

Beslutet skickas till: 
• Isabel von Wachenfeldt, enhetschef för biståndsenheten, socialkontoret. 

  



  PROTOKOLL 5 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 97  Redovisning av öppna jämförelser 2018 
- äldreomsorg och kommunal hälso- 
och sjukvård 

 Dnr SN 18/0019 

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.  

2018 års öppna jämförelse för området äldreomsorg - och hemsjukvård är den 
tolfte till ordningen sedan 2007.  

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 
resultat i öppna jämförelser inom området äldreomsorg - och hemsjukvård med 
övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, 
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018. 

• Bilaga- öppna jämförelser 2018 - äldreomsorg och kommunal hälso- 
och sjukvård den 2 juli 2018. 

Beslutet skickas till: 
• Isabel von Wachenfeldt, enhetschef för biståndsenheten, socialkontoret. 

  



  PROTOKOLL 6 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 98  Uppsägning av avtal - insatser barn och 
ungdom 

 Dnr SN 18/0136 

Beslut 
• Socialnämnden säger upp samtliga avtal med KKP Bemanning AB som 

ingår i ramavtal - insatser för barn och ungdomar: konsulentstött 
jourhem, konsulentstött familjehem samt kvalificerad kontaktperson. 

• Uppsägningstiden är 30 dagar ifrån Socialnämndens beslut. 

Sammanfattning 
Kommunerna Sigtuna, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands-Väsby 
genomförde en samordnad upphandling avseende insatser för barn och 
ungdomar under 2016. Det har framkommit att KKP bemanning AB saknar 
tillstånd ifrån IVO (inspektionen för vård och omsorg) för sin verksamhet.  

Sammantaget bedöms KKP Bemanning AB vara skyldiga till allvarligt fel i 
yrkesutövningen. Detta kan påvisas genom beslut från IVO. Därmed är 
förutsättningarna för hävning av avtal, vilket framgår i de kommersiella 
villkoren, uppfyllda. Med anledning av detta säga samtliga avtal upp som ingår 
i ramavtal insatser för barn och ungdomar: Konsulentstött jourhem, 
konsulentstött familjehem samt kvalificerad kontaktperson. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018 

Beslutet skickas till: 
• Stina Forsberg, kvalitet- och verksamhetsstöd, socialkontoret 

 
  



  PROTOKOLL 7 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 99  Särskilt förordnad vårdnadshavare 
  

Beslutet publiceras inte då det innehåller uppgifter skyddade av sekretess. 
  



  PROTOKOLL 8 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 100  Särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

Beslutet publiceras inte då det innehåller uppgifter skyddade av sekretess. 
  



  PROTOKOLL 9 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 101  Särskilt förordnad vårdnadshavare  
  

Beslutet publiceras inte då det innehåller uppgifter skyddade av sekretess. 
  



  PROTOKOLL 10 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 102  Särskilt förordnad vårdnadshavare  
 
Beslutet publiceras inte då det innehåller uppgifter skyddade av sekretess. 
  



  PROTOKOLL 11 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 103  Rapporter 
 

Temaärende 
• Lisa Coudek redovisar resultat från Stockholmsenkäten. 

Ekonomisk prognos 
• Socialchef Eva Folke går igenom socialnämndens prognos per den 

30 september 2018. 

Socialchefen informerar 
• Årets program för socionomdagen den 15 november 2018 är klart. 

För tredje året i rad arrangerar FoU Nordväst en heldag på 
Sollentuna Bio  

• Arbetet med föräldrastödgrupper har kommit igång tillsammans 
med utbildningskontorets resursteam. 

   

 

 
  



  PROTOKOLL 12 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 104  Delegationsbeslut 
1. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16 

 
2. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13, §§ 183 – 213 

 
3. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13, § 214 

 
4. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-25 

  



  PROTOKOLL 13 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-10-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 105  Anmälningar 
1. Dagordning och protokoll från Vårljus styrelsemöte 2018-06-19. 

 
2. Kommunstyrelsens beslut § 124 - Snabbare lagföring (Ds 2018:9). 

 
3. Remiss - Motion om mensskydd. 

 
4. Remiss - Motion om fältassistenter. 

 
5. Storsthlm - Övergång till ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - sker 14 
november 2018. 
 

6. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40 - Översyn av Kultur- och 
fritidsnämndens bidrag. 
 

7. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Återuppbyggnad av fastighet 
vid Lillsjön. 
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