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  PROTOKOLL 3 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Budget 2019 Socialnämnden 
 Dnr SN 19/0004 

Beslut 
Socialnämnden fastställer budget 2019 enligt socialkontorets förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde budgeten vid sitt sammanträde den 19 
december 2018. Kommunfullmäktige fastställde Socialnämndens huvudram till 
207 027 tkr samt ramen för ekonomiskt bistånd till 15 620 tkr netto. 

Socialkontoret har utifrån Kommunfullmäktiges beslut upprättat förslag till 
budget 2019 för Socialnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2019 

• Bilaga Budget 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer budget 2019 enligt socialkontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Ahlin (S), Susanne Engzell (S), Anni Ullberg (S) och Anette Nyberg 
(SD) deltar inte i beslutet. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Akt 

 
  



  PROTOKOLL 4 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Redovisning av Socialnämndens intern 
kontrollplan 2018 

 Dnr SN 18/0202 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer 
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Ledningssystemet för 2018 består av 
planering för verksamhetsstyrning och en internkontrollplan för systematisk 
kvalitets -och utvecklingsarbete.  

I bilaga redovisas hur områden inom socialnämndens verksamheter 
kontrollerades under 2018 utifrån gällande intern kontrollplan. Varje område 
har ett kontrollmoment som en ansvarig chef eller tjänsteman utför. Momentet 
utförs under en fastställd frekvens under året samt rapporteras till ansvarig 
myndighet. 

Under året har ett kommunövergripande projekt genomförts under ledning av 
kommunledningskontoret och ekonomistaben i syfte att införa en likartad 
intern kontroll i kommunens alla nämnder. Från och med 2019 genomförs 
nämndernas internkontroll i budget- och verksamhetssystemet Stratsys. Större 
fokus kommer att ligga på att identifiera och analysera risker samt att planera 
kontrollmoment och åtgärder.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018 

• Bilaga - redovisning av Socialnämndens intern kontrollplan 2018 den 
17 december 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Beslutet skickas till: 

• Ekonomistaben 
 
  



  PROTOKOLL 5 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Intern kontrollplan för 2019 
 Dnr SN 18/0139 

Beslut 
Socialnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och 
kontrollen för hela kommunen.  
 
Nämnderna är ansvariga för intern styrning och kontroll i sina egna 
verksamheter genom fastställande av anvisningar för arbetet samt att årligen:   

• fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 
riskanalyser 

• följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 
• rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll. 
I denna tjänsteskrivelse redovisas Socialnämndens interna kontrollplan (bilaga) 
för år 2019. Interkontrollplanen grundar sig på genomförda övergripande 
riskanalyser och fokuserar detta år på kvalitetskritiska moment i 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2018. 

• Bilaga: Intern kontrollplan 2019 (Socialnämnden). 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 2019. 

 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschefer inom Socialnämnden 
• Enhetschefer inom Socialnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 6 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Avgifter och taxor 2019 
 Dnr SN 18/0160 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor 
för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.  

Sammanfattning 
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 
därmed ses över.  

Priset för lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet 
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset 
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per 
matlåda är idag 44 kronor.  

Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250 
kronor per tillfälle.  

Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 
och med den 1 april 2019.    

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018 

• Bilaga Avgifter och taxor 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor 
för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.  

Protokollsanteckning 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna anser att höjningen till familjerådgivning blir för hög.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kamrersassistent  

 
  



  PROTOKOLL 7 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Redovisning av tillfälligt bidrag till 
föreningen Frivilliga Familjehem i 
Upplands-Bro juli - september 2018 

 Dnr SN 18/0033 

Beslut 
• Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga Familjehems 

redovisning av utbetalat föreningsbidrag mellan perioden 1 juli – 29 
september 2018.  

• Socialnämnden avslår föreningens ansökan om att föra över det 
tillfälliga kommunstödet till 2019 enligt lag (1997:614) om kommunal 
redovisning.  

• Föreningen Frivilliga Familjehem ska betala tillbaka 138 570 kr till 
Socialnämnden enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till 
förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 24 maj 2018 § 57 att ge föreningen Frivilliga 
Familjehem i Upplands-Bro kommun en ersättning på 225 000 kr enligt 
riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. Beslutet avsåg 
perioden 1 juli till den 29 september 2018. 

Föreningen Frivilliga Familjehem redovisningsrapport inkom till kommunen 
den 31 oktober 2018. Föreningens centrala arbete har bestått utav att hitta 
familjehem åt de ungdomar som förlorat sina kommunala placeringar. 
Föreningen har även stöttat de befintliga familjehemmen.  

Socialkontoret bedömer att föreningen Frivilliga Familjehems redovisning 
uppfyller de krav som ställs i riktlinjen. En revisor har även godkänt 
redovisningen.  

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens tjänsteskrivelse den 30 november 2018. 

• Bilaga- redovisning av tillfälligt bidrag till föreningen Frivilliga 
Familjehem i Upplands-Bro, juli- september 2018 den 31 oktober 2018. 

Förslag till beslut 
• Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga Familjehems 

redovisning av utbetalat föreningsbidrag mellan perioden 1 juli – 29 
september 2018.  



  PROTOKOLL 8 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Socialnämnden avslår föreningens ansökan om att föra över det 
tillfälliga kommunstödet till 2019 enligt lag (1997:614) om kommunal 
redovisning.  

• Föreningen Frivilliga Familjehem ska betala tillbaka 138 570 kr till 
Socialnämnden enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till 
förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen 

 

Beslutet skickas till: 

• Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun 
• Socialkontorets kamrer på kvalitet- och verksamhetsstöd för kännedom 

 
  



  PROTOKOLL 9 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Ansökan till sociala investeringsfonden 
 Dnr SN 19/0024 

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

Sammanfattning 
Ansökan till den sociala investeringsfonden för medel till projektet ” Kom i 
jobb 2019/2020” är en gemensam ansökan från kommunledningskontoret, 
utbildningskontoret och socialkontoret i syfte att främja inkludering och 
integration på arbetsmarknaden samt i samhället. Projektet riktar sig till de 
individer som står utanför arbetsmarknaden och som uppbär ekonomiskt 
bistånd av kommunen.  

Syftet är även att främja en egen sysselsättning och en ökad livskvalitet för 
individerna men även minskade kostnader för kommunen. Projektet bidrar till 
en ökad trygghet i kommunen med minskat utanförskap och riskbeteenden. 
Genom en helhetssyn på nyttan för individen, samhället, kommunen samt 
kommunens företag bidar projektet ” Kom i jobb” till ett HEP-fokus mellan de 
olika verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2019 

• Bilaga- ansökan till den sociala investeringsfonden, Projekt ”Kom i 
jobb 2019/2020”, den 10 januari 2019 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 10 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 12 Remissyttrande - motion om 
mensskydd 

 Dnr SN 18/0059 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om mensskydd. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens yttrande 

Sammanfattning 
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om 
gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer 
Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så 
att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år 
i kommunen.  

Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i 
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver 
ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget men landstinget ska 
bekosta dess verksamhet, där mensskydd ingår. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018  

• Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 
mars 2018 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om mensskydd. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens yttrande 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 11 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13 Remissyttrande - motion om 
fältassistenter 

 Dnr SN 18/0060 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om fältassistenter.  

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens yttrande. 

Sammanfattning 
Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter ifrån Kerstin Åkare, 
Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra 
fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar 
som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en 
framtid. 

Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra 
trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de 
åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det 
inte finns behov att anställa fyra fältassistenter. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018. 

• Bilaga- motion om fältassistenter den 21 oktober 2017. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om fältassistenter.  

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens yttrande. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 12 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Remissyttrande - samråd om förslag till 
detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning för 
Säbyholm (del av Säbyholm 5.a m.fl.)  

 Dnr SN 18/0187 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets 
tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018 § 114 att sända ut förslag till 
detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505, på samråd enligt 
regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900). Samrådstiden är 
mellan den 28 november 2018 till och med den 7 januari 2019. 

Aktuellt planområde ligger cirka 4 kilometer västsydväst om Bro och cirka 500 
meter från Mälaren. Naturbruksgymnasiets tidigare huvudbyggnad planeras att 
byggas om till både kontor och bostäder. Det ska byggas cirka 90 stycken 
småhus i området. När planområdet är utbyggt så inryms det cirka 450 boende 
och cirka 50 verksamma. Vidare så planeras det ett rekreationsområde på 
udden i Säbyholmsviken.  

Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets 
tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2019 till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 

• Bilaga- Säbyholm planbeskrivning samråd reviderad den 22 november 
2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets 
tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018 till kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 13 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Nationell brukarundersökning inom 
individ- och familjeomsorgen 2018 

 Dnr SN 18/0081 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av resultatet i brukarundersökningen. Resultatet 
kommer ligga till grund för det systematiska utvecklingsarbetet som sker inom 
verksamheterna. 

Sammanfattning 
Under hösten 2018 genomförde Socialkontoret en brukarundersökning inom 
kommunens individ- och familjeomsorg (myndighetsutövning) tillsammans 
med Sveriges kommuner och Landsting och RKA. Enheterna som deltog var 
barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. 

Brukarundersökningen genomfördes under september/oktober. Enkäten bestod 
utav 8 frågor som var samma för alla områden, varav fråga 1 var en 
bakgrundsfråga avseende kön. Enkäterna fanns tillgängliga på åtta språk; 
svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja. 

Totalt delades det ut 537 stycken enkäter inom IFO, vilket är en ökning ifrån 
356 stycken 2017. 136 enkäter med svar lämnades in vilket ger en 
svarsfrekvens på 25 procent.  

Resultatet av brukarundersökningen ligger till grund för verksamheternas 
systematiska utvecklingsarbete. Det publiceras även i Kommun- och 
landstingsdatabasen, Kolada samt som ett kompletterande mått i Kommunens 
Kvalitet i Korthet, KKiK i januari 2019. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

• Bilaga - sammanställning utav den nationella brukarundersökningen 
inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning 2018 den 30 
november 2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden har tagit del av resultatet i brukarundersökningen. Resultatet 
kommer ligga till grund för det systematiska utvecklingsarbetet som sker inom 
verksamheterna. 
 

Beslutet skickas till: 
• Enhetschef vuxen  
• Enhetschef barn och unga 

  



  PROTOKOLL 14 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Socialnämndens ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 2019 

 Dnr SN 18/0138 

Beslut 
Socialnämnden fastställer nämndens övergripande ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun för år 2019. 

Sammanfattning 
Socialnämndens övergripande ledningssystem har som syfte att planera, 
utveckla, säkra och följa upp kvaliteten i Socialnämndens alla verksamheter. 
Ledningssystemet beskriver olika kvalitetskritiska delar på övergripande nivå 
och samtliga verksamheter ska därefter anpassa sina lokala ledningssystem 
utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Till ledningssystemet bifogas 
även en övergripande plan för egenkontroll samt en plan för 
verksamhetsstyrning.  

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete följer Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2011:9.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2018. 

• Bilaga: Ledningssystem 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer nämndens övergripande ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun för år 2019. 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschefer inom Socialnämnden 
• Enhetschefer inom Socialnämnden 

 
  



PROTOKOLL 15 (23) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 17 Val av kontaktpolitiker för
mandatperioden 2018–2022 samt 
uppdragsbeskrivning 
Dnr SN 19/0008 

Beslut 
1. Till kontaktpolitiker i samrådsorgan utses följande personer: 

Kontaktpolitiker Socialpsykiatri
Anni Ullberg (S) och Malin Fornander (M)
Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS 
Susanne Engzell (S), Jeanette Bustos Cesped (V) och Daniele Spagnolo 
(KD), Anette Nyberg (SD)
Kontaktpolitiker Solängen, Härnevi och ungdomsmottagning
Helena Austrell (S) och Marlene Juthstrand (KD)

2. Arvode för uppdraget utgår med högst 8 timmar per år och ledamot och 
besöken ska redovisas för Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker kan vara att få bättre 
kunskap om och inblick i Socialnämndens verksamhetsområden, att få möjlighet 
att se kopplingen mellan Socialnämndens beslut och resultat/ konsekvenser ute i 
verksamheten samt att kontaktpolitikern är en av flera kontaktvägar mellan 
nämnden och brukare/anhöriga.  
Uppdraget föreslås innebära att man ska besöka den verksamhet man är utsedd för 
att kontakta/ besöka och där samtala med brukare/anhöriga. Uppdraget innebär att 
man informerar om Socialnämndens arbete samtidigt som man samlar information 
från de man besöker.  
Samtalen ska avse verksamheten och inte personalfrågor. Som kontaktpolitiker 
företräder man Socialnämnden och inte sitt parti och besöken i verksamheterna ska 
vara planerade med respektive enhetschef eller dennes företrädare.  
Varje besök ska rapporteras till nämnden såväl muntligt eller skriftligt till 
nämndens närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till 
högst 8 timmar per ledamot och år. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2019.



  PROTOKOLL 16 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Till kontaktpolitiker i samrådsorgan utses följande personer: 

Kontaktpolitiker Socialpsykiatri 
2 representanter  
Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS  
4 representanter  
Kontaktpolitiker Solängen, Härnevi och ungdomsmottagning 
2 representanter  

2. Arvode för uppdraget utgår med högst 8 timmar per år och ledamot och 
besöken ska redovisas för Socialnämnden.  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
 
  



  PROTOKOLL 17 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Val av andre vice ordförande i 
Socialnämndens arbetsutskott 

 Dnr SN 19/0019 

Beslut 
Kerstin Ahlin (S) utses till andre vice ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Inom ett utskott väljer nämnden utskottets ledamöter, en ordförande, en vice 
ordförande och en andre vice ordförande.  

Då socialnämndens arbetsutskott i många fall beslutar i brådskande ärenden 
anser presidiet att det är nödvändigt med en andre vice ordförande.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2019. 

Förslag till beslut 
XX utses till andre vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. 
 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Förtroendemannaregistret  
• Lön 

 
  



  PROTOKOLL 18 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Delegationsordning  
 Dnr SN 18/0050 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner delegationsordningen. 
2. Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt i enlighet 

med vad som framgår av delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Delegationsordningen omfattar socialnämnden från 2019-01-01. Det som har 
förändrats sedan den förra delegationsordningen beslutades under 2018 är att 
de områden som har flyttats till äldre- och omsorgsnämnden har tagits ur denna 
delegationsordning som avser socialnämnden. Det finns ytterligare en 
förändring som gäller kompletterade beslutanderätt. De personer som har 
kompletterade beslutanderätt från 2019-01-01 har lagts till i delegations-
ordningen. Förändringar är markerade med röd text. För att tydliggöra 
skillnaden mellan delegation och kompletterande beslutanderätt kommer 
utseendet på delegationsordningen efter nämndens beslut att förändras. Den 
kompletterande beslutanderätten kommer istället att framgå i bilaga till 
delegationsordningen.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-20. 

• Delegationsordning från 2019-01-01. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner delegationsordningen. 

2. Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt i enlighet 
med vad som framgår av delegationsordningen.  

Beslutet skickas till: 

• Diariet 
 
  



  PROTOKOLL 19 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Reviderat reglemente för anhörigrådet 
 Dnr SN 19/0021 

Beslut 
Socialnämnden godkänner reviderat reglemente för Anhörigrådet 

Sammanfattning 
Anhörigrådet ska vara ett forum för ömsesidigt samråd med kommunen och för 
anhörigföreningar i kommunen. Syftet med anhörigrådet är att diskutera frågor 
som rör anhöriga. Anhörigrådet ska vara remissinstans i dessa frågor. 
Anhörigrådet har representanter för socialnämnden, socialkontoret och 
anhörigföreningar i kommunen. 
 
Syftet med revidering av tidigare antaget reglemente är att även Äldre- och 
omsorgsnämnden ska finnas representerade i rådet då rådet behandlar frågor som 
tillhör äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Detta reglemente 
fastställer även rutiner kring justering och har ett annat utseende för att skapa 
enighet med kommunens övriga reglementen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner reviderat reglemente för Anhörigrådet. 
 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden 
 
  



  PROTOKOLL 20 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Revidering av sammanträdestider för 
Socialnämnden 

 Dnr SN 18/0176 

Beslut 
Socialnämnden flyttar sin beredning från 14 februari kl. 15:00 till 11 februari 
kl. 15:00. 

Sammanfattning 
Socialnämnden behöver ändra datum för sin beredning i februari. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2019. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden flyttar sin beredning från 14 februari kl. 15:00 till 11 februari 
kl. 15:00. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet 

Protokollsanteckning 
Anette Nyberg (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi tycker att datum för beredning och nämnd ej skall ändras. Fortfarande 
arbetar några av oss och har därför svårt att ändra då vi måste ta ledigt och det 
är inte alltid att det passar, trots att vi har laglig rätt till det.” 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Socialnämndens beredning 
 
  



  PROTOKOLL 21 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Rapporter 
   

Elisabeth Rågård, avdelningschef Kvalitet-och verksamhetsstöd, och Carina 
Lennartsson, controller: 

• Presenterar Socialnämndens budget. 

 Helena Åman, socialchef: 

• Informerar om Socialnämnden om en kommande fotografering av 
ledamöter och ersättare. 

• Delar ut och informerar om invigningen av mötesplatsen Trappan. 

 
  



  PROTOKOLL 22 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Delegationsbeslut 
1. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-13   

2. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-15   

3. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-11   

4. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17   

 

 
  



  PROTOKOLL 23 (23)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Anmälningar 
1. Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019–2022   

2. Ramavtal, Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019–2022   

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
december 2018 - Fastställande av antal ledamöter i socialnämnden   

  

4. Protokollsutdrag- Inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt 
antagande av reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnd 

  

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
december 2018 - Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019–
2022 

  

6. Meddelande från SKL:s styrelse om Rekommendation till kommunerna 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning 
i socialtjänstens verksamheter 

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
december 2018-Budget 2019  

  

8. Meddelande till Socialnämnden, Rättelseanmaning från 
Bostadsrättföreningen Norrgrinden till Socialnämnden i Upplands-Bro 
kommun gällande Blomstervägen 5–9 

  

9. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november 2018 - Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

  

10. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november 2018 - Reviderat reglemente för valnämnden 

  

11. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
december 2018-Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd samt antagande av 
reglemente för äldre- och omsorgsnämnd 
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