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Martin Normark 
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Kerstin Ahlin (S)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-02-21 

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-26 Datum för anslags nedtagande: 
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Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 
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 ....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Gemaket, 2019-02-21 15:00-17:20 
Ajournering 15:39- 15:44, 16:50-17:05 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anni Ullberg (S) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Cecilia Norlin (M) 
Susanne Engzell (S) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
 

Marcus Sköld (M) 
Claus Engström (SD) 
 
Närvarande ersättare 

Jessica Dannefalk (S) 
Ulf Hilonen (L) 
Helena Austrell (S) 
Berit Brofalk (C) 
Marlene Juthstrand (KD) 

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, Sekreterare 
Helena Åman, Socialchef 
Karin Hägglund, Våld i nära relationer strateg §31 
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen §26-33 
Elisabeth Rågård, Avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd §26-33 
Carina Lennartsson, Controller §26-33 
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§ 25 Ersättningsanspråk från familjehem 
 Dnr SN 18/0208 

Undantagen enligt sekretess. 26:1 Socialtjänst, 26 kap 1 

 

Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 
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§ 26  Handlingsplan för att förebygga och 
minska våld i nära relationer 

 Dnr SN 18/0162 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan 

som ett underlag för fortsatt arbete att förebygga och minska våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

3. Ge Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan med 
aktiviteter för en tydlig utveckling av insatser som leder till att 
förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 
Handlingsplanens aktiviteter ska vara tidsatta och följas upp 
regelbundet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att 
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på 
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram 
utav kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och 
skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar handlingsplanen utan synpunkter till 
Socialnämnden. Utbildningsnämnden tillstrykte handlingsplanen med ändring i 
stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut på sammanträdet. Äldre- och 
omsorgsnämnden godkände förslag till handlingsplan med medskicket av 
vikten med arbete vid demenssjukdom. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019 

• Bilaga 1 - Utbildningsnämndens beslut § 75 den 18 december 2018 

• Bilaga 2  – Kultur- och fritidsnämndens beslut § 53 den 4 december 
2018 

• Bilaga 3 - Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 13 den 28 januari 
2019 

• Bilaga 4 - Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 28 januari 
2019 
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• Bilaga 5 - Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 
relationer den 11 november 2018 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan för 

att förebygga och minska våld i nära relationer. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska 
våld i nära relationer. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L), Lisbeth Waern (M), Cecilia Norlin (M), Daniele 
Spagnolo (KD), Ricard Wikman Koljo (C), Marcus Sköld (M) lämnar följande 
förslag till beslut: 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan 
som ett underlag för fortsatt arbete att förebygga och minska våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

3. Ge Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan med 
aktiviteter för en tydlig utveckling av insatser som leder till att 
förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 
Handlingsplanens aktiviteter ska vara tidsatta och följas upp 
regelbundet. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag och 
Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets förslag till 
beslut. Ordförande finner att Socialnämnden fattar beslut enligt de styrandes 
förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 27 Verksamhetsberättelse 2018 
 Dnr SN 19/0002 

Beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2018, vilken 
översändes till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2018 i enlighet med 
Kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av 
fullmäktige beslutade budgeten för 2018.  
 
För Socialnämndens huvudram redovisas ett överskott om 16 269 tkr och ett 
underskott om 1 449 tkr redovisas för ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04 

• Verksamhetsberättelse 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2018, vilken 
översändes till Kommunstyrelsen.  

Reservationer 
Claus Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Reservationsanteckning 
Claus Engström (SD) lämnar följande reservationsanteckning: 

”Verksamhetsberättelsen innehåller information om verksamhetens mål och 
finanser under 2018, men, den innehåller ingen kvalitativ och kvantitativ 
information om det aktuella kvalitetsutfallet i verksamhetens dagliga arbete 
under 2018. Exempel är att det saknas statistik för kvalitetsavvikelser, 
klagomål, kvalitetsförbättringar etc. Till exempel 41% av alla nämndmål 
saknar redovisade resultat!” 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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§ 28 Nationell brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet 2018 

 Dnr SN 18/0071 

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 funktionshinderområden tillsammans med Sveriges kommuner 
och Landsting och RKA. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur 
brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med 
brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.  

Enheterna som deltog var personlig assistans, boendestöd enligt SoL 
(socialpsykiatri), gruppbostäder samt servicebostäder. Undersökningen 
genomfördes i september och oktober 2018 och bestod utav åtta till tio frågor 
beroende på vilken verksamhet den riktade sig till. Vissa frågor är lika för 
samtliga områden men långt ifrån alla. Fyra kvalitetsområden har mätts i 
undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. 

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 - nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 
2018 den 8 januari 2019 

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 stöd- och behandling 
• Enhetschef gruppbostad/servicebostad/personlig assistans 
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§ 29 Uppföljning av ramavtal insatser till 
barn och ungdomar 2018 

 Dnr SN 19/0022 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt 
upphandlat ramavtal för insatser till barn och ungdomar fr.o.m. 2016-06-01. 
Ramavtalet består av fyra avtalsområden; öppenvård, hem för vård eller 
boende (HVB), stödboende och jourhem/familjehem. Medverkande kommuner 
har under 2018 gemensamt planerat och genomfört uppföljning av ett urval 
utav de leverantörer som omfattas av ramavtalet. 3–5 leverantörer inom 
respektive avtalsområde har följts upp utifrån en gemensam uppföljningsmall.  

Merparten utav de leverantörer som följts upp bedöms bedriva en 
välfungerande verksamhet samt leva upp till de krav som ställs. Om brister har 
identifierats, har kommunerna begärt in en åtgärdsplan som visar hur bristerna 
ska åtgärdas. En av uppföljningarna har lett till att avtalen med en leverantör 
har sagts upp. Detta visar på vikten av att återkommande genomföra 
övergripande avtalsuppföljningar med fokus på kraven i ramavtalet, utöver de 
individuppföljningar som redan genomförs.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2019 

• Bilaga - Uppföljning av ramavtal insatser till barn och ungdomar, 
Samordnad uppföljning av Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och 
Sigtuna kommun, Son 2018/137, december 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Reservationer 
Claus Engström (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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Reservationsanteckning 
Claus Engström (SD) lämnar följande reservationsanteckning: 

Uppföljningen görs med hjälp av en ”uppföljningsmall” och resultatet 
redovisas i en beskrivande text. Det framgår ej tydligt vad som kan definieras 
som ”avvikelser” och ”förbättringsförslag”. Man kan inte heller se vad 
leverantören är ålagd att förbättra.  

Det finns inte heller någon rangordning mellan leverantörerna i samma 
kategori, och det saknas underlag för ”benchmarking”. 

 
Beslutet skickas till: 

• Enhetschef barn och unga 
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§ 30 Utredning om anhöriganställningar 
 Dnr SN 19/0029 

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslag från socialkontoret gällande upphörande 
av anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har idag anhöriganställda inom framförallt hemtjänst, 
förslag till beslut påverkar även ledsagar- och avlösarservice eftersom det är i 
samma upphandlingsdokument enligt LOV. Det innebär att hemtjänst eller 
ledsagar- och avlösarservice utförs av en anhörig. Det finns både fördelar och 
nackdelar med att ha anhöriganställda. Fördelen är för brukaren som får sin 
omsorg av en person som brukaren känner väl. Nackdelen är dels att det blir 
svårt att följa upp hur arbetet utförs både för företaget och för socialkontoret, 
och dels att den anhöriganställde får en sämre anställningsform än andra 
anställda.  

För att upphörandet av anhöriganställda ska följas behöver 
förfrågningsunderlaget för LOV inom hemtjänst samt ledsagar- och 
avlösarservice revideras tillsammans med andra förändringar i underlaget 
under våren 2019. Det ska inte tillsättas några nya anhöriganställda och att de 
anhöriganställda som redan finns ska upphöra efter en tid som kommer att 
bestämmas i förfrågningsunderlaget för LOV.  

Det kan dock i särskilda fall finnas behov av att det är en anhörig som utför 
ledsagar- eller avlösarservice. Ett sådant beslut ska ha en särskild motivering 
till varför det är behövligt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04 

• Utredning om anhöriganställning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslag från socialkontoret gällande upphörande 
av anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S) och Susanne Engzell (S) yrkar på 
återremiss av ärendet med följande motivering: 

”Vi socialdemokrater yrkar på återremiss för att få svar på hur många inom 
kommunens avlösning och ledsagning som har undersköterskeutbildning och 
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om det är ett krav som kommunen ställer vid anställning med anledning av 
skrivningen i dokumentet enligt nedan: 

”Det vanliga är att den anhöriganställde inte har relevant utbildning. Den 
utbildning som personalen i hemtjänst, avlösning och ledsagning ska ha är 
minst undersköterskeutbildning.”” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 
Socialdemokraternas yrkande på återremiss. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Reservationer  
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S) och Susanne Engzell (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Reservationsanteckning 
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S) och Susanne Engzell (S) lämnar följande 
reservationsanteckning:  
”Vi socialdemokrater yrkar på återremiss för att få svar på hur många inom 
kommunens avlösning och ledsagning som har undersköterskeutbildning och 
om det är ett krav som kommunen ställer vid anställning med anledning av 
skrivningen i dokumentet enligt nedan: 

”Det vanliga är att den anhöriganställde inte har relevant utbildning. Den 
utbildning som personalen i hemtjänst, avlösning och ledsagning ska ha är 
minst undersköterskeutbildning.”” 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef utföraravdelningen 
• Verksamhetschefer inom LOV hemtjänst samt ledsagar- och 

avlösarservice 
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§ 31 Rapporter 
 

Temaärende 
Karin Hägglund, våld i nära relationer strateg, redovisar handlingsplanen 
för att motverka våld i nära relationer för nämnden. Karin presenterar hur 
handlingsplanen framtagits samt resultat, utmaningar och mål som 
definierats.  

Verksamhetsberättelse 
Carina Lennartsson, controller, och Elisabeth Rågård, Avdelningschef 
kvalitets- och verksamhetsstöd, presenterar Socialnämndens 
verksamhetsberättelse 2018. Mål och indikatorer samt resultat redovisas. 

Socialchefen informerar 
Helena Åman, Socialchef informerar nämnden om:  

• Nattens skjutning i Bro. Kommunen har vidtagit olika åtgärder: 
- Socialkontoret har avsatt personal som stärker upp på 

kommunens fritidsgårdar utifrån efterfrågan från Kultur- och 
fritidschefen. 

- Kommunen har öppnat en samlingslokal i Bro som är öppen för 
allmänheten.  

- Fritidsgårdarna har möjlighet att förlänga sina öppettider vid 
behov.  

- Ordinarie verksamhet inom utbildningskontoret har drivit sin 
verksamhet som vanligt med lite justeringar för de barn går på 
förskolan som var stängd under dagen.  

- Förskolan öppnade som vanligt den 22 februari 2019.  
 

• Efter önskemål från Kommunala pensionärsrådet har nu fri juridisk 
rådgivning införts i kommunen. Advokat Henrik Jansson från 
advokatfirman Berlin AB tillhandahåller gratis juridisk rådgivning 
för kommunens medlemmar varannan tisdag kl. 16-18 med start 
den 26 februari fram till midsommar. Efter midsommar utvärderas 
tjänsten och eventuellt förlängs kontraktet. Rådgivningen kommer 
ske i vigselrummet vid kontaktcenter i kommunhuset och blir 
därmed tillgängligt även för kommunmedlemmar med 
funktionsnedsättning. Besökande kommer att ha möjlighet att vänta 
på sin tur vid kontaktcenter. 

• Stor Stockholm bjuder in till Mötesplats den 21 mars med 
förbundsmöte. 

• Sveriges kommuner och landsting har bjudit in till 
webbseminarium den 6 mars – Anmäl alltid hot, hat och våld – det 
handlar om demokratin. 
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§ 32 Delegationsbeslut 
1. Beslut, tillförordnad kontorschef för Socialkontoret 2019-02-07-2019-02-

10 
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§ 33 Anmälningar 
1. Polisanmälan, olaga hot mot Socialkontoret   
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