
  PROTOKOLL 1 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Utses att justera Anni Ullberg (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-05-25 
kl. 13:30 

Paragrafer 
 

 §§ 28 -  37 och 
§§ 39 - 42 

Underskrifter 

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

 

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

Justerare 
 ..................................................................   
Anni Ullberg (S)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-05-19 

Datum för anslags uppsättande: 2020-05-25 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-06-15 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket, plan 6, 2020-05-19 15:00 – 17:05 
Ajournering 16:24-16:30 

 Ledamöter  Närvarande ersättare på distans 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Anni Ullberg (S) 
Claus Engström (SD) 
Helena Austrell (S) 
 
Ledamöter på distans 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Lisbeth Waern, vice ordförande (M) 
Ricard Wikman Koljo (C) § 28 – 40 
Marcus Sköld (M) 
 

Jessica Dannefalk (S) §28-35 
Birgitta Nylund (S) § 28-40 
 
Tjänstgörande ersättare på distans 

Amal Yazigi (V) 
Stig Engcrantz (M) 
Marlene Juthstrand (KD) §28-35 
Jessica Dannefalk (S) § 36 - 42 
Birgitta Nylund (S) § 41 - 42 

Övriga deltagare 

 
 

Övrig deltagare – Digital närvaro 

 - socialchef,  – sekreterare,  – IT-
support §§ 28 – 33,  – IT-support §§ 28 - 33 
 

 – TF. avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd,  
 - avdelningschef för utföraravdelningen,  

 - ekonomisk controller,  - 
nämndsekreterare,  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Plats och tid Gemaket, plan 6, 2020-05-19 15:00 – 17:05 
Ajournering 16:24-16:30 

 Ledamöter  Närvarande ersättare på distans 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Anni Ullberg (S) 
Claus Engström (SD) 
Helena Austrell (S) 
 
Ledamöter på distans 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Lisbeth Waern, vice ordförande (M) 
Ricard Wikman Koljo (C) § 28 – 40 
Marcus Sköld (M) 
 

Jessica Dannefalk (S) §28-35 
Birgitta Nylund (S) § 28-40 
 
Tjänstgörande ersättare på distans 

Amal Yazigi (V) 
Stig Engcrantz (M) 
Marlene Juthstrand (KD) §28-35 
Jessica Dannefalk (S) § 36 - 42 
Birgitta Nylund (S) § 41 - 42 

Övriga deltagare 

 

 

Övrig deltagare – Digital närvaro 

 - socialchef,  – sekreterare,  – IT-
support §§ 28 – 33,  – IT-support §§ 28 - 33 
 

 – TF. avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd,  
 - avdelningschef för utföraravdelningen,  

 - ekonomisk controller,  - 
nämndsekreterare,  
 

Utses att justera Anni Ullberg (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-05-19 

kl. 17:20 
Paragrafer 
 

 § 38 

Underskrifter 

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

 

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

Justerare 
 ..................................................................   
Anni Ullberg (S)  

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

Organ: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-05-19 
Datum för anslags uppsättande: 2020-05-19 Datum för anslags nedtagande: 2020-06-09 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 
Underskrift  
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§ 28 Ansökan om föreningsbidrag från Bris, 
barnens rätt i samhället, för år 2020 

 Dnr SN 20/0122 

Beslut 
Socialnämnden avslår BRIS region Mitts ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 då nämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är 
begränsade för verksamhetsåret 2020.  

Reservationer  
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S) och Helena Austrell (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag.  

Amal Yazigi (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 
området barn som far illa tillhör denna kategori.  

BRIS region Mitt ansöker om 72 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2020. Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag till 
verksamhetsåret 2020 är begränsade.  

Nämnden har valt att betala ut bidrag till organisationer och föreningar som 
Socialnämnden enligt lag ska stödja, till organisationer och föreningar som har 
sin verksamhet placerad i Upplands-Bro kommun och/eller har en stor andel 
utav sitt medlemsantal folkbokförda i kommunen. Då BRIS region Mitt inte 
uppfyller någon utav dessa kriterier så föreslår socialkontoret att 
Socialnämnden avslår BRIS ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2020. BRIS är välkomna att ansöka om föreningsbidrag på nytt 2021.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

• Bilaga - BRIS region Mitts ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 den 26 februari 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avslår BRIS region Mitts ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 då nämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är 
begränsade för verksamhetsåret 2020.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Amal Yazigi (V) föreslår att BRIS ska beviljas det bidrag de har ansökt på 
72 000 kr.  

Kerstin Ahlin (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning att BRIS beviljas 
ett bidrag på 25 000 kr. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: 

1. Kontorets förslag till beslut. 
2. Amal Yazigis (V) förslag att BRIS ska beviljas det bidrag de har ansökt 

på 72 000 kr.  
3. Socialdemokraternas förslag att BRIS beviljas ett bidrag på 25 000 kr. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra med kontorets förslag som 
huvudförslag. Han ställer Amal Yazigis (V) förslag mot Socialdemokraternas 
förslag och finner att nämnden vill ställa Socialdemokraternas förslag mot 
kontorets förslag. Ordförande finner därefter att nämnden beslutar i enlighet 
med kontorets förslag till beslut. Votering begärs och genomförs. Amal Yazigi 
(V) meddelar att hon ansluter till Socialdemokraternas förslag.  

Ordförande finner att nämnden godkänner följande beslutsgång: de som önskar 
att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut röstar ”ja” och 
de som önskar att ärendet beslutas i enlighet med Socialdemokraternas förslag 
röstar ”nej”.  

Efter omröstningen finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”, 
ingen valde att avstå. Ordförande konstaterar därefter att Socialnämnden har 
fattat beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Namn Ja Nej Avstår 

Lisbeth Waern (M) vice ordf. X   

Marcus Sköld (M) X   

Stig Engcrantz (M) X   

Marlene Juthstrand (KD) X   

Ricard Wikman Koljo (C) X   

Claus Engström (SD) X   

Kerstin Ahlin (S) 2:e vice ordf.  X  
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Anni Ullberg (S)  X  

Helena Austrell (S)  X  

Amal Yazigi (V)  X  

Martin Normark (L) ordf. X   

 

Reservationsmotivering 
Socialdemokraterna tillåts lämna följande reservationsmotivering: 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 
området barn som far illa tillhör denna kategori. 

BRIS hanterar samtal där de unga får vara anonyma därför kan inte BRIS 
bevisa att det finns unga i vår kommun som ringer BRIS. 

Förra året och åren innan har Socialnämnden ansett det befogat att ge BRIS 
föreningsbidrag. Nämnden ansåg då att av alla de samtal som kommer till 
BRIS, så kommer en del från Upplands-Bro. 

I dessa Coronatider så talas det mycket om det ökade våldet som finns i de 
stängda hemmen. Att då inte ge föreningsbidrag till BRIS är alarmerande! NU 
om något, så behöver BRIS få stöd för att kunna bedriva sin verksamhet! Vi 
socialdemokrater yrkar på att BRIS ges 25 000 sek i föreningsbidrag under 
2020. 

Det borde vara en självklarhet att ge de unga förutsättningarna att kunna 
hantera de svårigheter som uppkommer pga. Corona även i vår nämnd genom 
frivilligorganisationer i detta fall Bris. 

 

Amal Yazigi (V) stödjer ovanstående reservationsmotivering. 

 
Beslutet skickas till: 

• BRIS – Region Mitt 
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§ 29 Ansökan om föreningsbidrag från 
Hörselskadades förening i Järfälla och 
Upplands Bro för år 2020 

 Dnr SN 20/0160 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 
föreningsbidrag med 4 620 kronor för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 
funktionshinderområdet tillhör denna kategori. 

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro är en ideell förening. 
Föreningens målsättning är att tillvarata hörselskadades och deras anhörigas 
intressen. Föreningen verkar även för att förebygga hörselskador. 

Föreningen har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden 
vilket föreningen gör ifrån Socialnämnden för verksamhetsåret 2020.  

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro hade 66 folkbokförda 
medlemmar i Upplands-Bro kommun i slutet av 2019 och ansöker om 4 620 
kronor i grundbidrag utav Socialnämnden för verksamhetsåret 2020. 
Socialkontoret anser att Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 
uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 
föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

• Bilaga - Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro ansökan 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 den 19 mars 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 
föreningsbidrag med 4 620 kronor för verksamhetsåret 2020. 

 
Beslutet skickas till: 

• Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 
• Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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§ 30 Ansökan om föreningsbidrag från 
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland för 
år 2020 

 Dnr SN 20/0200 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Stockholm-Gotland föreningsbidrag 
med 24 390 kronor för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 
området hjälp och stöd till brottsoffer tillhör denna kategori 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland ansöker om föreningsbidrag med 70 000 
kronor för verksamhetsåret 2020. 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.  

Socialkontoret anser att Brottsofferjouren Stockholm-Gotland kompletterar 
socialtjänstens verksamhet. Då Socialnämndens budgeterade medel är 
begränsade föreslår socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 24 390 
kronor för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

• Bilaga - Brottsofferjouren Stockholm-Gotlands ansökan om 
föreningsbidrag den 9 april 2020.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Stockholm-Gotland föreningsbidrag 
med 24 390 kronor för verksamhetsåret 2020. 

 
Beslutet skickas till: 

• Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 
• Kommunstyrelsen  
• Kamrersassistent kvalitet- och verksamhetsstöd 
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§ 31 Ansökan om föreningsbidrag från 
kvinnojouren Anna för år 2020 

 Dnr SN 20/0201 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000 
kronor för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 
området våld i nära relation tillhör denna kategori. 

Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag på 162 750 kronor för 
verksamhetsåret 2020. Bidraget avser bland annat kostnader för kontorshyra, 
telefon, bredband och redovisningstjänster.  

Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns rätt att leva utan våld, förtyck 
och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Föreningen erbjuder 
skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld och hot. 
Föreningen bedriver även utbildning, information och opinionsbildning. 
Socialkontoret anser att Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet. 
Då Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade 
föreslår Socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 112 550 kronor 
för verksamhetsåret 2020.   

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

• Bilaga - Kvinnojouren Annas ansökan om föreningsbidrag den 6 april 
2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 112 550 
kronor för verksamhetsåret 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ahlin (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning att bidraget höjs till 
120 000 kr. 

Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag. 

Liberalerna och Moderaterna ansluter till Socialdemokraternas förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag, Kerstin Ahlins (S) förslag 
eftersom ingen har yrkat på kontorets förslag. Ordförande finner därför att 
nämnden beslutar enligt Kerstin Ahlins (S) förslag till beslut om att bevilja ett 
förhöjt bidrag till kvinnojouren Anna på totalt 120 000 kr.  

Beslutet skickas till: 

• Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro  
• Kamrersassistent avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd 
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§ 32 Ansökan om föreningsbidrag från 
Synskadades Riksförbund Järfälla-
Upplands-Bro för år 2020 

 Dnr SN 20/0203 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 
föreningsbidrag med 1 540 kronor för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 
funktionshinderområdet tillhör denna kategori. 

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro är en lokalförening i 
Synskadades Riksförbund distrikt SRF Stockholm- Gotland. Föreningens 
målsättning är att tillvarata synskadades intressen samt att stimulera och 
aktivera sina medlemmar.   

Föreningen har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden 
något föreningen även gör ifrån Socialnämnden för verksamhetsåret 2020.  

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro hade 22 folkbokförda 
medlemmar i Upplands-Bro kommun i slutet av 2019 och ansöker om 1 540 
kronor i grundbidrag utav Socialnämnden för verksamhetsåret 2020. 
Socialkontoret anser att Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 
uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 
föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

• Bilaga - Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 den 11 april 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 
föreningsbidrag med 1 540 kronor för verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutet skickas till: 

• Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 
• Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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§ 33 Uppdrag att genomföra byggprojekt, 
gruppbostad på Kokillbacken 

 Dnr SN 17/0070 

Beslut 
Ärendet återremitteras och kontoret ombeds att skyndsamt återkomma med en 
ny mer kostnadseffektiv lösning för LSS boenden.  

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 27 april 2017 § 42 att ge socialkontoret i uppdrag 
att påbörja planering för upprättande av två gruppbostäder enligt LSS. 

Efter samtal mellan Upplands-Brohus AB och socialkontoret har parterna 
landat i att först projektera och bygga en gruppbostad på Kokillbacken. 
Gruppbostad nummer 2 kommer att projekteras i ett senare skede.  

Förstudien till gruppbostad enligt LSS består av en planskiss samt en 
preliminär kostnadskalkyl ifrån Upplands-Brohus AB baserad på 
funktionsprogram-Bostad med särskild service enligt LSS som antogs utav 
Socialnämnden den 10 mars 2016 § 20. Enligt Upplands-Brohus AB:s 
kostnadsanalys är gruppbostadens hyra 4 200 kr/kvm. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2020 

• Bilaga - Planskiss LSS-boende, Totalarkitektur, den 27 november 2019 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att genomföra byggprojekt utav en gruppbostad 

enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på 
Kokillbacken. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Upplands Bro 
kommunfastigheter AB att genomföra byggprojektet utav en gruppbostad 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på 
Kokillbacken. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Normark (L) föreslår att ärendet återremitteras till kontoret. 

Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraterna bifall till förslag återremiss 

Lisbeth Waern (M) yrkar för Moderaterna bifall till förslag om återremiss 

Vänsterpartiet (V) yrkar för Vänsterpartiet bifall till förslag om återremiss 
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Claus Engström (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till förslag om 
återremiss och föreslår att lösningen ska vara kostnadseffektiv. 

Kerstin Ahlin (S) föreslår även som tillägg att ny lösning presenteras för 
nämnden skyndsamt.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Martin Normarks (L) 
förslag om återremiss med Kerstin Ahlins (S) tillägg om att uppdraget till 
kontoret ska genomföras skyndsamt samt Claus Engströms (SD) förslag att 
lösningen ska vara kostnadseffektiv eftersom ingen har yrkat på kontorets 
förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Upplands-Brohus AB 

 
  



  PROTOKOLL 14 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Plan för uppföljning av intern och extern 
verksamhet 

 Dnr SN 20/0051 

Beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets plan för uppföljning av interna och 
externa verksamheter. 

Reservationer  
Claus Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde 
ansvara för att se till att nämndens alla verksamheter drivs enligt lagar, 
föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller av en privat 
leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln av en kommunal 
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 
kommunen ansvara för att kontrollera och följa upp verksamheten.  

Socialkontoret har tagit fram en plan för uppföljning av Socialnämndens 
samtliga verksamheter. Uppföljning sker på flera olika sätt, bland annat genom 
granskning av verksamheternas kvalitetsberättelse. I berättelsen ska det framgå 
hur respektive verksamhet har arbetat under året för att säkra och utveckla 
kvaliteten. Det ska framgå hur brister uppmärksammas och tas omhand. Det 
ska vidare redogöras för vilka egenkontroller som är gjorda samt vilka 
förbättringsåtgärder som är genomförda samt planerade. Kvalitetsberättelsen 
ska också beskriva områden som avvikelsehantering, samverkan, 
medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet, riskanalyser, externa granskningar 
med mera. Utifrån resultaten ska en plan för kommande år presenteras. Utöver 
granskning av kvalitetsberättelser sker även individuppföljning, 
avtalsuppföljning av privata utförare, samverkansmöten, tematisk uppföljning 
med mera. Uppföljningsplanen säkerställer Socialnämndens 
uppföljningsansvar.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars år 2020 

• Bilaga-Plan för uppföljning av socialnämndens interna och externa 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets plan för uppföljning av interna och 
externa verksamheter. 



  PROTOKOLL 15 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Reservationsmotivering 
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande reservationsmotivering: 

SD kan inte på något sätt se att man i planen för uppföljning av verksamheter i 
egen regi, följer upp kraven på att de egna verksamheterna har en fungerande 
avvikelserapportering, vilket ju är ett nödvändigt krav för ett effektivt 
förbättringsarbete enligt SOSFS 2011:9.  

Det vore även på sin plats att man har en plan för att genomföra en årlig 
internrevision av hela kvalitetsledningssystemet, inte bara ta enskilda 
stickprover. 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef myndighet vuxen 
• Enhetschef myndighet barn och unga 
• Enhetschef biståndsenheten 

 
  



  PROTOKOLL 16 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 Kvalitetsberättelse år 2019 
 Dnr SN 20/0109 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse år 2019 för verksamheter 

i egen regi. 

2. Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelse från A&L 
Psykoterapi, familjerådgivning, med de rekommendationer till 
förbättringar som socialkontoret ger.  

Reservationer  
Claus Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Socialnämndens verksamheter styrs i huvudsak av lagstiftning i SoL, LSS, 
LVU och LVM. Verksamhet som utgår från nämnd lagstiftning har en 
skyldighet att ha ett upprättat kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. 
Systemet ska användas för att säkra kvaliteten i de tjänster som kommunen 
tillhandahåller. Genom att sammanställa resultat av mätningar i det som 
benämns egenkontroller har verksamheterna möjlighet att på ett systematiskt 
sätt uppmärksamma förbättringsbehov. 

Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av 
nämndens alla verksamheter som drivs i egen regi, såväl myndighetsdelar som 
utförardelar. Den ska ge en överskådlig bild av nämndens alla områden.  

Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt 
uppmärksammade, antingen med anledning av goda resultat/arbetsmetoder 
eller som uppmärksammade förbättringsområden.  

Utöver de verksamheter som drivs i egen regi har nämnden överlåtit 
verksamhet för familjerådgivning till privat aktör. Kommunen har sedan den 
18 mars år 2019 ett avtal enligt LOU med A&L Psykoterapi. Verksamheten 
ska enligt avtal skriva en kvalitetsberättelse. Berättelsen är bilagd ärendet vars 
innehåll sammanfattas under egen rubrik i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars år 2020 

• Bilaga 1 Kvalitetsberättelse socialnämndens verksamheter i egen regi 

• Bilaga 2 Kvalitetsberättelse familjerådgivningen, A&L Psykoterapi 

 

 



  PROTOKOLL 17 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse år 2019 för verksamheter 

i egen regi. 

2. Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelse från A&L 
Psykoterapi, familjerådgivning, med de rekommendationer till 
förbättringar som socialkontoret ger.   

Reservationsmotivering 
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande reservationsmotivering: 

I denna kvalitetsberättelse nämner förvaltningen att det förekommer avvikelser, 
men det saknas redovisning för vad avvikelserna handlar om. Ansvariga 
politiker kan därmed inte få någon klar och tydlig bild av det totala 
kvalitetsutfallet för 2019.  

Med tanke på att SOSFS 2011:9 har tydliga krav för utförande av egenkontroll 
samt att detta implicerar behovet av fungerande rutiner för avviks-hantering, så 
finner SD det vara förvånansvärt att förvaltningen fortfarande efter 9 år med 
SOSFS 2011:9, inte har fått dessa arbetsprocesser på plats i verksamheten.  

SD kan inte se någon reell förbättring jämfört med kvalitetsberättelsen för 2019 
och det är uppenbart att vi politiker inte har någon insyn i verksamheten. Vi 
förväntas godkänna denna kvalitetsberättelse utan att ha möjligheter att bilda 
oss en uppfattning om det reella kvalitetsutfallet för 2019. Har den levererade 
kvalitén blivit bättre eller sämre jämfört med tidigare år? 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten 
• Enhetschef barn och ungdomsenheten 
• Enhetschef biståndsenheten 
• Enhetschef grupp- och servicebostäder 
• A&L Psykoterapi, familjerådgivning 

  



  PROTOKOLL 18 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 36 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 januari 

 Dnr SN 20/0206 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 2020 till 
kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 31 januari 2020 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2020 fanns det tre ej verkställda 
beslut enligt LSS. Tre beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 
avslutats under perioden och avser insats enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020. 
• Statistikrapport 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 2020 till 
kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 31 januari 2020 till Kommunfullmäktige. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer  

 
  



  PROTOKOLL 19 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 37 Beslut genomlysning organisation 
ekonomiskt bistånd 

 Dnr SN 20/0205 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ny organisation inom försörjningsstöd. 

Sammanfattning 
Sett till sin omfattning är försörjningsstöd ett av de mest betydelsefulla 
områdena inom socialt arbete. Stödformen utgör den kostnadsmässigt största 
enskilda biståndsinsatsen inom individ- och familjeomsorgen och det 
vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten.  

Ett grundläggande mål med arbetet med försörjningsstöd är att invånare i 
Upplands-Bro ska etablera sig på arbetsmarknaden och försörja sig själva. För 
att nå det målet vill socialkontoret arbeta fram en organisation och en 
arbetsmetod som syftar till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Socialnämnden föreslås fatta beslut om att ge socialkontoret i uppdrag 
att genomföra en genomlysning av samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten, 
AME och enheten för försörjningsstöd. Ärendet ska även tas upp för beslut i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

De områden som en genomlysning ska ge svar på är bland annat effekter och 
resultat av befintliga arbetsmetoder, inventering av målgrupper och olika 
behov, värderingar och synsätt, kompetens, statistik och jämförelsetal. 

Socialkontoret har som mål att under resten av år 2020 utreda nuvarande 
organisation och arbetsmetod samt att ge socialnämnden ett förslag på en 
ändamålsenlig organisation med aktiv start från början av år 2021. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 april år 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ny organisation inom försörjningsstöd. 

 
Beslutet skickas till: 

• Socialchef 
• Verksamhetschef Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad 

 
  



  PROTOKOLL 20 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 38 Tillfällig anpassning av riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd med anledning av 
Covid -19 

 Dnr SN 20/0223 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att vuxenenheten inom socialkontoret får 

möjlighet att anpassa tillämpningen av riktlinjerna för handläggning av 
ekonomiskt bistånd för sökande med kostnader som kan härledas till 
konsekvenser av Corona/Covid-19.  

2. Socialnämnden beslutar att de tillfälligt anpassade riktlinjerna gäller 
från och med den 18 maj till och med den 31 oktober 2020.  

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Socialkontoret anser att utifrån rådande situation av Corona/Covid-19 så 
behöver riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd tillfälligt anpassas 
för att möjliggöra för enskilda att så snart som möjligt återfå en normal och 
självförsörjande tillvaro. 

Genom att införa en tillfällig anpassning av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 
kan socialkontoret få utökade möjligheter att göra avsteg från riktlinjerna i 
bedömningen av rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för de för de hushåll 
som fått ökade kostnader och stora ekonomiska konsekvenser på grund av 
Corona/Covid-19.  

Socialkontoret föreslår att Socialnämnden beslutar att vuxenenheten får 
möjlighet att anpassa tillämpningen av riktlinjerna för handläggning av 
ekonomiskt bistånd för sökande med kostnader som kan härledas till 
konsekvenser av Corona/Covid-19. Socialkontoret föreslår även att den 
tillfälliga anpassningen är gällande mellan perioden den 18 maj till och med 
den 31 oktober 2020.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2020 

• Bilaga - bilaga till riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd-
tillfällig anpassning av riktlinjerna med anledning av Covid-19 den 7 
maj 2020 

 



  PROTOKOLL 21 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att vuxenenheten inom socialkontoret får 

möjlighet att anpassa tillämpningen av riktlinjerna för handläggning av 
ekonomiskt bistånd för sökande med kostnader som kan härledas till 
konsekvenser av Corona/Covid-19.  

2. Socialnämnden beslutar att de tillfälligt anpassade riktlinjerna gäller 
från och med den 18 maj till och med den 31 oktober 2020.  

3. Beslutet justeras omedelbart.  
 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxen 
 
  



  PROTOKOLL 22 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39 Tertialrapport 1 år 2020 
 Dnr SN 20/0125 

Beslut 
Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2020. Socialnämnden översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Ahlin (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet. 

Amal Yazigi (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet. 

Sammanfattning 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 6,7 mnkr vilket motsvarar 7,1 
procent. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa 
placeringar samt integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 
15,5 mnkr motsvarande 6,6 procent.  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr 
motsvarande 78,0 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,5 
mnkr motsvarande 79,1 procent. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj år 2020 

• Tertialrapport maj år 2020 för Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2020. Socialnämnden översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.  

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 23 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40  Rapporter 
 

Socialchefens rapporter 
 nämnden om socialkontorets arbete under Covid-19: 

- Socialchefen ger en eloge till kontorets MAS, Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska som har arbetat intensivt för att motverka smittspridning i 
kontorets verksamheter, 

- Materialtillgången, 

- Åtgärder för framtiden som pandemin har resulterat i, 

- Hur socialkontoret har prioriterat kommunikation under pandemin, 

- Stöd till chefer som har upprättats – andra kontor lånar ut resurser för 
att stötta upp, 

- Läget just nu, 

- Regionens arbete, 

Socialchefen informerar även nämnden om våld i nära relation och 
orosanmälningar under Coronapandemin.: 

- Våld i nära relation – Socialkontoret får för lite signaler på våld i nära 
relation just nu. Kontoret försöker därför tillsammans med 
preventionsavdelningen och genom samverkan med andra föreningar 
och organisationer fånga upp och följa upp signaler på att någon far illa. 

- Socialkontoret har även utökat sitt samarbete med skolorna för att få 
kännedom om barn far illa i hemmet. Information har gått ut till lärare, 
föräldrar och elever.  

 
  



  PROTOKOLL 24 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Delegationsbeslut 
 

1. Tillägg till ramavtal för samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare 

2. Beslut om omhändertagande enligt LVM 45§ 2 
3. Tilldelningsbeslut gällande upphandling av personlig assistans enligt 

lagen om offentlig upphandling 
4. Tillägg till ramavtal Samhällsorientering för nyanlända 
5. Tillförordnad samordnare för barn- och ungdomsenheten 2020-04-01 - 

2020-04-30 
  



  PROTOKOLL 25 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42  Anmälningar 
 

1. Ändrad handläggning av patientnämndsärenden till följd av 
coronaviruset 

2. Vårdförbundets budgetyrkande inför 2021 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 292 - Förslag till 

organisationsförändring för daglig verksamhet 
4. Beslut om att tillfälligt införa besöksförbud på gruppbostäder  
5. Beslut om att tillfälligt stänga daglig verksamhet  
6. Tillfällig vistelse i kommunen - ordförandebeslut 
7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 

2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 
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