
  PROTOKOLL 1 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-04-06 
kl. 14:30 

Paragrafer 
 

 §§ 21 -  27 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  

 

Ordförande 
 ..................................................................  
Martin Normark (L) 

Justerare 
 ..................................................................   
Kerstin Ahlin (S)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-04-02 

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-07 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-04-28 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
 

 
 

Plats och tid Dävensö, plan 6, 2020-04-02 15:00 – 15.45 
Ajournering  

 Ledamöter Distansnärvarande – Ej beslutsföra 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anni Ullberg (S) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Marcus Sköld (M) 
Claus Engström (SD) 
 

Jessica Dannefalk (S) 
Helena Austrell (S) 
Lars Thomasson (C) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Amal Yazigi (V) 
Stig Engcrantz (M) 
Birgitta Nylund (S) 
 

Övriga deltagare  - socialchef,  
 – sekreterare,  

 - avdelningschef för utföraravdelningen,  
 - ekonomisk controller,  

 – Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Temaärende § 
25), 
Närvarar digitalt: 

 – TF. avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd,  
 
 

 



  PROTOKOLL 2 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

 

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 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 21 Yttrande- detaljplan för Tibbleängen, del 

av Kungsängens Tibble 1:470 m.fl. 
3 

§ 22 Länsövergripande överenskommelse 
hemlösa  

5 

§ 23 Underlag till budget 2021 - Socialnämnden 7 
§ 24 Socialnämndens delegationsordning 9 
§ 25 Rapporter 10 
§ 26 Delegationsbeslut 11 
§ 27 Anmälningar 12 
   

 
 

 

 
  



  PROTOKOLL 3 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Yttrande- detaljplan för Tibbleängen, 
del av Kungsängens Tibble 1:470 m.fl. 

 Dnr SN 18/0030 

Beslut 
Socialnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan för 
Tibbleängen utifrån sina verksamhetsområden.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 januari år 2020 § 1 att sända ut 
förslag till detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), 
på utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10). Detaljplanens planområde ligger i Gröna dalen i Tibble, 
Kungsängen. 

Socialkontoret har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan utifrån 
Socialnämndens verksamhetsområden. Socialkontoret anser dock att de 
tilltänkta bostäderna är lämpliga för Socialnämndens målgrupper som har en 
funktionsnedsättning. Det bör föras samtal med Socialkontoret inför vidare 
planering av området när planen väl vunnit laga kraft, om det fortfarande finns 
behov utav nya grupp- eller servicebostäder. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars år 2020 

• Bilaga - Planbeskrivning detaljplan för Tibbleängen (del av 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801den 12 februari 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan för 
Tibbleängen utifrån sina verksamhetsområden.  

Protokollsanteckning 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna för Socialdemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna instämmer i Socialnämndens förslag till yttrande utifrån 
socialnämndens perspektiv men vill tillägga för Tibbleängen (del av 
Kungsängens- Tibble 1:470).  Socialdemokraterna tycker att man skulle tagit 
med ”Se över husens placering för lägre hus mot Hjortronvägen samt ta bort 
byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och höja parkeringsnormen i 
området. 

 



  PROTOKOLL 4 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadskontoret 
 
  



  PROTOKOLL 5 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Länsövergripande överenskommelse 
hemlösa  

 Dnr SN 20/0134 

Beslut 
1. Socialnämnden antar överenskommelse mellan kommunerna i 

Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet. 

2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar överenskommelse 
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i 
hemlöshet. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2006 gemensamma bestämmelser för 
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. År 2018 gjordes en översyn av 
överenskommelsen där det framkom att det fanns behov av att förtydliga vissa 
delar av överenskommelsen i syfte att minska risken för olika tolkningar 
mellan kommuner. Det fanns även ett behov av att anpassa överenskommelsen 
till en förändrad utsatthet på bostadsmarknaden.  

Den 5 mars 2020 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna 
i Stockholms län att anta reviderad överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet. 

Kommunerna ska senast den 30 juni 2020 meddela sina ställningstaganden till 
Storsthlm. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

• Bilaga 1 - Rekommendation Storsthlm överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa, 
rekommendation 

• Bilaga 2 - Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 
ärendeansvar för personer i hemlöshet 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar överenskommelse mellan kommunerna i 

Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet. 

2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar överenskommelse 
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i 
hemlöshet. 

 



  PROTOKOLL 6 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Storsthlm senast den 30 juni 2020, registrator@storsthlm.se 
• Enhetschef vuxen, myndighetsenheten 

 
  

mailto:registrator@storsthlm.se


  PROTOKOLL 7 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Underlag till budget 2021 - 
Socialnämnden 

 Dnr SN 20/0133 

Beslut 
Socialnämnden överlämnar underlag till budget år 2021 till Kommunstyrelsen 
som underlag för beredning av budget år 2021.  

Reservationer 
Claus Engström (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning 
Budgetförslag år 2021 är upprättat enligt de ekonomiska ramar som har 
angivits enligt Anvisningar för budget 2021-2023. 

Volymökning samt pris- och löneuppräkning ska rymmas inom befintlig ram 
eller minskning om 2 procent. Nettobudget för Socialnämnden 2021 är 236 325 
mnkr inom befintlig budget och 231 599 mnkr med en minskning om 2 
procent.  

Budgetram för ekonomiskt bistånd är 15 800 mnkr inom befintlig budget och 
15 484 mnkr med en minskning om 2 procent. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars år 2020 

• Underlag till budget år 2021 Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar underlag till budget år 2021 till Kommunstyrelsen 
som underlag för beredning av budget år 2021.  

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 8 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Claus Engström (SD) lämnar följande reservationsmotivering:  

Under kapitel 3.2.1 "Ekonomiskt bistånd" på sidan 10 kan man läsa att utfallet 
för 2019 var ca: 25 miljoner kronor, vilket berodde på en skenande utveckling 
relativt den budget som var lagd för 2019. 

I budgeten för 2020 och 2021 har man gissat på ca: 16 miljoner kronor och 
med tanke på att corona-krisen kommer att generera en starkt ökande 
arbetslöshet, så kommer den lagda budgeten att spricka rejält.  

Det är trist att vi förväntas godkänna en budget som vi redan nu vet inte 
kommer att hålla. 

 

Beslutet skickas till: 

• Socialchef  
 
  



  PROTOKOLL 9 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Socialnämndens delegationsordning 
 Dnr SN 20/0154 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 
revidering uppstår.  
Den delegationsordning som antogs av Socialnämnden den 12 december år 
2020, § 3, diarienummer SN 20/ 0154 – 1, föreslås revideras med följande 
justeringar: 
 
I de beslut där enhetschef eller samordnare är delegat är den fullständiga titeln 
med enhetstillhörighet angiven.  
Socialkontoret föreslår att samtliga enhetschefer och samordnare, oavsett 
enhetstillhörighet men inom myndighetsutövning, ges samma rätt att fatta 
beslut. 
Föreslagen revidering underlättar för samtliga verksamheter inom 
myndighetsutövning att fatta erforderliga beslut.  
Detta ger en effektivare och mer rättssäker verksamhet och då särskilt under 
sommarsemester då frånvarotiden i regel sträcker sig under längre tid. 
Tillämpningen är även i akuta situationer av särskild vikt. Den lydelse av titel 
och funktion som föreslås är enhetschef myndighet/samordnare myndighet. 
 
Nuvarande text under ärendegrupp nr 15, 15.2, med hänvisning till 
socialtjänstlagen 11 kap § 2, föreslås helt tas bort. Texten hänvisar till ett 
lagrum i socialtjänstlagen som inte är ett formellt beslut och därmed inte 
relevant för delegationsordningen. Lagrummet beskriver handläggning av 
ärenden där det framgår att socialtjänsten, för att ingripa till ett barns skydd, 
har rätt att konsultera sakkunnig samt i övrigt ta de kontakter som behövs. I 
socialnämndens delegationsordning är detta beskrivet som ”rätten att inleda 
utredning oavsett den enskildes samtycke. Gäller endast barn- och 
ungdomsärenden.”    
  
Förslag till revideringar är markerade med rött i delegationsordningen och 
finns att hämta under ärendegrupp 15 - 19 samt 21 - 26. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 mars år 2020 

• Bilaga: Socialnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordningen. 
  



  PROTOKOLL 10 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Rapporter 
   

Temaärende – Kontorets planering för att minimera smittspridning av 
Coronaviruset, COVID-19. 

 - socialchef och  – medicinskt ansvarig 
sjuksköterska informerar Socialnämnden om vilken planering kontoret har för 
att minimera smittspridning och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning 
av Coronaviruset, COVID-19. 

Socialchefens rapporter  
• Informerar om beslut som har fattats med anledning av coronaviruset. 

• Stödtelefon inrättad hos förebyggande enheten för de som känner sig 
oroliga, ensamma, har frågor eller behöver någon att prata med i 
rådande situation. Nås via Kontaktcenter 08-581 690 00 måndag till 
fredag kl. 13.00-14.00. 

• Läkemedel 

 

Ordförande uttrycker att det är positivt med tekniken och att folk som inte kan 
närvara vid sammanträdet istället kan lyssna på distans! 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Delegationsbeslut 
1. Delegeringslista 2020-01-01 - 2020-01-31   

2. Beslut om omedelbart omhändertagande § 6 LVU   

3. LVU omplacering enligt § 11   

4. Omplacering enligt 11 §   

5. Beslut om avbrytande av upphandling gällande personlig assistans   

6. Delegeringslista 2020-02-01 - 2020-02-29   

7. Tillförordnad samordnare för barn- och ungdomsenheten, 2020-03-02 - 
2020-03-30 

  

 

 
  



  PROTOKOLL 12 (13)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

december 2019 - Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Susanne 
Engzell (S) 

  

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Entledigande av Helena Austrell (S) som ersättare i 
Socialnämnden 

  

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Helena Austrell 
(S) 

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 
2020 - Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Berit Brofalk (C) 

  

5. Antagen detaljplan för Köpmanvägen, nr 1502, Bro, Upplands-Bro 
kommun 

  

6. Utställning 2 av förslag till detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-
Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 20 - Översyn av ansvar för bidragsutbetalning 
till pensionärsföreningar och föreningar inom funktionshinderområdet 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 19 - Översyn av ansvar för 
bidragsutbetalning till pensionärsföreningar och föreningar inom 
funktionshinderområdet 

  

9. Inbjudan till Lanseringskonferens nationellt vård- och insatsprogram för 
depression och ångestsyndrom 

  

10. SIS-Remiss 19526 gällande ftSS 877001 Kvalitetssäkring inom LSS - 
bostad med särskild service för vuxna.  

  

11. Kommunstyrelsens beslut § 26 - Anvisningar budget 2021-2023   

12. Kommunstyrelsens beslut § 10 - Regler för lokalresursplanering   

13. Kommunfullmäktiges beslut § 15 - Regler för lokalresursplanering   

14. Kommunfullmäktiges beslut § 18 - Policy för arbetet med internationella 
kontakter 

  

15. Kommunstyrelsens beslut § 19 - Policy för arbetet med internationella 
kontakter 

  

16. Information - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård   
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17. Samråd avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun   

18. Information om anvisningsmodell för ensamkommande barn    

19. Storsthlm: Rekommendation om överenskommelse hemlöshet   

20. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 
mars 2020 - Åtgärdsprogram i Bro tätort för Broviken 

  

21. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 

  

22. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 

  

23. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - 
Lokalbehovsrapport 2020 

  

24. Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av 
covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm 

  

25. Kommunstyrelsens beslut § 43 - Förlängd projekttid SIG - Social 
insatsgrupp 

  

26. Länsgemensamma stimulansmedel 2020 för att skapa goda förutsättningar 
för vårdens medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården 

  

27. Länsgemensamma stimulansmedel 2020, stärkt brukarmedverkan   
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