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§ 43 Yttrande på förslag till fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040 

 Dnr SN 20/0232 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 
FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Protokollsanteckning 
Martin Normark (L), Ricard Wikman Koljo (C), Daniele Spagnolo (KD), 
Marcus Sköld (M) och Malin Fornander (M) lämnar en protokollsanteckning. 

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar en 
protokollsanteckning.   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 67 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Kungsängen 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av 
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både 
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Kungsängen ligger särskild 
fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Samrådstiden för FÖP Kungsängen 2040 är mellan den 9 juni och den 25 
oktober 2020, efter beslut om förlängt samråd med en månad i 
Kommunstyrelsen den 16 september. 

Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 
FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. 
Kontoret för bland annat fram i sina synpunkter på förslaget vikten av att ta 
tillvara de målgrupper som ingår i Socialnämndens verksamhetsområdens 
bostadsbehov vid framtida planering. Kontoret ser även positivt på de teman 
om social hållbarhet samt barnperspektiv som genomsyrar förslaget samt på 
förslagen att bygga ut kollektivtrafiken, gynna centrumhandel och att arbeta för 
en ökad folkhälsa i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2020 

• Bilaga 1 - Socialnämndens yttrande över förslag för Kungsängen, FÖP 
2040 

• Bilaga 2 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 den 9 
juni 2020 
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• Bilaga 3 – FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 
FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Protokollsanteckning 
Martin Normark (L), Ricard Wikman Koljo (C), Daniele Spagnolo (KD), 
Marcus Sköld (M) och Malin Fornander (M) lämnar följande 
protokollsanteckning 
”För Socialnämnden är det viktigt att de av våra kommuninnevånare som är i 
behov av ekonomiskt bistånd så snart som möjligt kommer i jobb och kan bli 
självförsörjande. Därför viktigt att man i samhällsplaneringen inrymmer 
områden för arbetsplatser och inte bara bostäder.” 
 
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
”SD är i sak positiva till den fördjupade översiktsplanen, men anser inte att 
kommunens möjligheter finns för att förverkliga de förslag planen innehåller. 

För att planen skall kunna utgöra grund för en fortsatt planering måste till 
exempel  

• statens ansvar för polisverksamheten inom kommunen utkrävas, och 
• regionens leverans av kollektivtrafik och sjukvård förbättras, samt 
• kommunens ekonomi tillåta en tillväxt "av egen kraft" 

Socialkontorets ekonomiska resurser är i nuläget mycket ansträngda, med 
okontrollerbar ökning av utgifter detta år och en minskad budget för 
nästkommande år.  

Det är Socialnämndens skyldighet att påpeka detta för att säkerställa 
kommunens lagbundna verksamhet.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS 
15/0261” 
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§ 44 Yttrande på förslag till fördjupad 
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 

 Dnr SN 20/0233 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Protokollsanteckning 
Martin Normark (L), Ricard Wikman Koljo (C), Daniele Spagnolo (KD), 
Marcus Sköld (M) och Malin Fornander (M) lämnar en protokollsanteckning. 

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar en 
protokollsanteckning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 68 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Bro 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av 
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både 
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Bro ligger särskild fokus 
på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Samrådstiden för FÖP Bro 2040 är mellan den 9 juni och den 25 oktober 2020, 
efter beslut om förlängt samråd med en månad i Kommunstyrelsen den 16 
september. 

Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Socialkontoret för 
bland annat fram i sina synpunkter på förslaget att det saknas en utveckling 
utav Bro centrum ur ett barn- samt tillgänglighetsperspektiv. Kontoret ser 
positivt på att FÖP Bro 2040 uppmärksammar samlingsplatser som 
naturreservat, parker, badplatser och kulturhistoriska platser i Bro tätort. 
Kontoret håller med om att dessa samlingsplatser kan stärka den lokala 
stoltheten och sammanhållningen i en ort och bidrar till en ökad social 
hållbarhet i samhället vilket även gemensam odling kan göra. Socialkontoret 
ställer sig även bakom förslaget att utveckla lokaler för kommunens 
verksamheter i Bro centrum. 
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Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2020 

• Bilaga 1 - Socialnämndens yttrande över förslag FÖP 2040, Bro 

• Bilaga 2 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro 
i Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040 den 9 juni 2020 

• Bilaga 3 – FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Protokollsanteckning 
Martin Normark (L), Ricard Wikman Koljo (C), Daniele Spagnolo (KD), 
Marcus Sköld (M) och Malin Fornander (M) lämnar följande 
protokollsanteckning 
”För Socialnämnden är det viktigt att de av våra kommuninnevånare som är i 
behov av ekonomiskt bistånd så snart som möjligt kommer i jobb och kan bli 
självförsörjande. Därför viktigt att man i samhällsplaneringen inrymmer 
områden för arbetsplatser och inte bara bostäder. ” 
 
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
”SD är i sak positiva till den fördjupade översiktsplanen, men anser inte att 
kommunens möjligheter finns för att förverkliga de förslag planen innehåller.  

För att planen skall kunna utgöra grund för en fortsatt planering måste till 
exempel  

• statens ansvar för polisverksamheten inom kommunen utkrävas, och 
• regionens leverans av kollektivtrafik och sjukvård förbättras, samt 
• kommunens ekonomi tillåta en tillväxt "av egen kraft" 

Socialkontorets ekonomiska resurser är i nuläget mycket ansträngda, med 
okontrollerbar ökning av utgifter detta år och en minskad budget för 
nästkommande år.  

Det är Socialnämndens skyldighet att påpeka detta för att säkerställa 
kommunens lagbundna verksamhet.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen. Ange referens synpunkter FÖP Bro KS 18/0015 
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§ 45 Socialnämndens delegationsordning 
 Dnr SN 20/0154 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen.  

Sammanfattning 
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 
revidering uppstår.  

De ändringar som har gjorts finns att hämta i nämndens delegationsordning i , , 
kapitel 5, 17, 21, 24, 31, 36 och kapitel 39. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-06-29 

• Socialnämndens delegationsordning- 2 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen. 
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§ 46 Beslut om delat försörjningsstöd 
 Dnr SN 20/0276 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att försörjningsstöd som standard ska utbetalas 

till båda parter i ett gemensamt hushåll, fördelat lika mellan dessa. 
 

2. De nya rutinerna för utbetalning gäller från och med utbetalning för 
november månad år 2020. 

 

Sammanfattning 
Flera kommuner i Sverige inför beslut om att försörjningsstöd som standard 
ska betalas ut till båda parterna i ett gemensamt hushåll. 
Det skäl för förändring av utbetalningsrutiner som lyfts fram är att man i 
många kommuner ser en snedfördelning då pengarna i de flesta fall, och som 
standard, utbetalas till mannens konto. De risker som ett sådant förfarande kan 
medföra är en ojämlik ekonomisk situation och obalans i ett förhållande. I de 
hushåll där det råder sociala och ekonomiska problem kan detta bli extra 
kännbart. Ekonomisk kontroll kan öka risken för förtryck, tvång och våld mot 
den part som står i beroendeställning. 
I Upplands-Bro är mannen i hushållet registerledare och försörjningsstöd 
utbetalas till denne. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv är socialkontorets 
bedömning och förslag att försörjningsstödet som standard ska utbetalas till 
båda parter i ett hushåll. Det betyder i praktiken att det belopp hushållet 
beviljas delas lika och sätts in på parternas respektive bankkonton. 
I de fall en part saknar bankkonto utbetalas dennes del automatiskt via 
postutbetalningskort fram tills dess att ett konto har öppnats. Undantag från 
denna huvudregel ska kunna göras i de fall det kan leda till någon form av 
ekonomiska svårigheter, av praktisk eller annan anledning. 
De nya rutinerna för utbetalning föreslås gälla från och med utbetalning för 
november månad år 2020. Ett informationsbrev kommer att skickas till de cirka 
30 hushåll som berörs av det nya förfarandet. För handläggande och 
beslutsfattande socialsekreterare innebär förändringen i praktiken enbart att 
man gör två utbetalningar till hushållets två separata konton. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse 
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Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att försörjningsstöd som standard ska utbetalas 

till båda parter i ett gemensamt hushåll, fördelat lika mellan dessa. 
 

2. De nya rutinerna för utbetalning gäller från och med utbetalning för 
november månad år 2020. 
 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten, socialkontoret 
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§ 47 Förslag till organisationsförändring 
AME 

 Dnr SN 20/0277 

Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från Gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden. 

2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar en 
protokollsanteckning.  

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse 
• Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden. 

2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021. 
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Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  

”Sverigedemokraterna är positiva till denna förändring, men vi beklagar att det 
hittills inte finns någon ”migrationsplan” för denna sammanslagning av 2 helt 
olika enheter. SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i 
socialkontorets verksamhet skall genomföras.   

Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur AME-gruppen förväntas 
arbeta internt med informationsöverföring till/från socialkontoret, formell 
rapportering internt/externt samt grundläggande arbetsprocesser, t.ex. 
kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga enheter inom 
socialkontoret samt eventuella förändringar i AME´s organisation.” 
 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
• Enhetschef AME 
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§ 48 Redovisning av tillfälligt bidrag till 
föreningen Frivilliga Familjehem i 
Upplands-Bro mellan den 1 januari till 
den 31 december 2019 

 Dnr SN 19/0131 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga Familjehems 

redovisning av utbetalt föreningsbidrag på 127 500 kr mellan perioden 
1 januari – 31 december 2019 
 

2. Föreningen Frivilliga Familjehem ska betala tillbaka 22 500 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 26 september 2019 § 73 att ge föreningen 
Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 
kr enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen för 2019. 
Föreningsbidraget avsåg boende a 2 500 kr per månad för fem stycken 
ungdomar inom riktlinjens målgrupp under perioden 1 januari till den 31 
december 2019. 
Föreningen Frivilliga Familjehem redovisningsrapport inkom till kommunen 
den 5 april 2020. 
Socialkontoret bedömer att föreningen Frivilliga Familjehems redovisning 
uppfyller de krav som ställs i riktlinjen. Föreningen ska betala tillbaka 22 500 
kr till Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2020 
• Bilaga - Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommuns 

redovisningsrapport den 5 april 2020. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga Familjehems 

redovisning av utbetalt föreningsbidrag på 127 500 kr mellan perioden 
1 januari – 31 december 2019 
 

2. Föreningen Frivilliga Familjehem ska betala tillbaka 22 500 kr till 
Socialnämnden enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till 
förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen. 
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Beslutet skickas till: 

• Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro 
• Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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§ 49 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 30 april 2020 

 Dnr SN 20/0285 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut per den 30 april 2020 till kommunens revisorer. 
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 30 april 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 30 april 2020 fanns det ett ej verkställt beslut 
enligt LSS. Ett beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställt har avslutats 
under perioden och avser insats enligt LSS. 

Vid rapporteringstillfället den 30 april 2020 fanns det två ej verkställda beslut 
enligt SoL. Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställt har 
avslutats under perioden och avser insats enligt SoL. 

Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för 
tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattades under våren 2020 
beslut i socialnämnden om att tillfälligt stänga delar av kommunens dagliga 
verksamheter (SN 20/0011-5). Dessa åtgärder genererade icke verkställda eller 
delvis icke verkställda beslut för ett antal individer. Rapportering kommer 
fortlöpande att ske till Inspektionen för vård och omsorg samt återrapporteras i 
berörd nämnd under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2020. 
• Statistikrapport 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2020 till kommunens 
revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 30 april 2020 till Kommunfullmäktige.   
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Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer  
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§ 50 Statistikrapport socialnämnden kvartal 
ett och två 

 Dnr SN 20/0252 

Beslut 
Socialnämnden godkänner statistikrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 
2020. 

Reservation 
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Denna kvalitetsuppföljning avser kvalitet i individ- och familjeomsorgen. 
Rapporten är en del i det kvalitetsarbete som ger information och kan vara till 
grund för eventuella handlingsplaner för utökad kvalitet i socialkontorets 
arbete.  

Rapporten inhämtar uppgifter både från Statistiska Central Byrån (SCB) och 
socialkontorets interna verksamhetssystem. Siffrorna för december månad 
finns inte publicerade och kan på grund av detta inte redovisas. 

I de ärendeslag där antal ärenden understiger fyra personer kommer inte någon 
redovisning att ske på grund av sekretesskäl. I andra sammanhang där statistik 
redovisas, exempelvis Kolada, redovisas ingen statistik om individantalet 
understiger fyra personer och vi har antagit samma mått. 

Statistikrapporten innehåller både kvartal ett och två 2020. 

Statistiken från Socialstyrelsen kan endast redovisas till maj månad. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-29 

• Statistikrapport kvartal ett och två 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner statistikrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 
2020. 
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Reservation 
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering:  

”Sverigedemokraterna upplever att det hos förvaltningen ibland finns en ovilja 
att redovisa verkliga fakta och ett exempel på denna ovilja kan man tydligt se i 
redovisningen av ekonomiskt bistånd, sista stycket på sidan 4 samt i det första 
stycket på sidan 5:  

”Diagrammet visar hur mycket ekonomiskt bistånd som har utbetalats per 
månad sedan juli 2019. I budget finns det två olika poster, en för nyanlända och 
en för övriga. I den här tabellen redovisas sammanlagd kostnad för de två olika 
posterna”.  

Om man i budgeten redovisar kostnader för olika kategorier, så anser SD att 
det skall vara självklart att denna särredovisning även skall återfinnas i 
Statistikrapporten för det verkliga utfallet.  

Hur skall vi folkvalda annars kunna få en klar bild av den verkliga 
kostnadsfördelningen?” 

 
  



  PROTOKOLL 18 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Sammanträdestider för Socialnämnden 
2021 

 Dnr SN 20/0265 

Beslut 
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2021 
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden och dess 
beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021: 

 
  

Socialnämnden 
beredning kl. 15.00 

Socialnämnden 
 kl. 15.00 

Socialnämndens 
arbetsutskott (torsdagar) 

kl. 08.30 

21 januari 28 januari 21 januari 

11 februari 18 februari 18 februari 

8 april 15 april 18 mars, 15 april 

20 maj 27 maj 20 maj, 17 juni, 15 juli 

23 september 30 september 19 augusti, 16 september 

14 oktober 21 oktober 14 oktober, 11 november 

2 december 9 december 16 december 



  PROTOKOLL 19 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2021 
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 
 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Socialnämnden. 
• Kommunstyrelsen i Upplands-Bro. 

 
  



  PROTOKOLL 20 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Tertialrapport 2 år 2020 
 Dnr SN 20/0312 

Beslut 
Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2020. Socialnämnden översänder 
densamma till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 15,7 mnkr vilket motsvarar 10,0 
procent. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa 
placeringar samt integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 
15,6 mnkr motsvarande 6,6 procent.  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 8,3 mnkr 
motsvarande 78,9 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,7 
mnkr motsvarande 80,4 procent. 
 
Fram till och med 31 augusti har återsökning av covidkostnader uppgått till 6,4 
mnkr. De extra kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av 
covid-19 avser främst personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda 
som under perioden tillfälligt arbetat på andra enheter har legat kvar med sina 
lönekostnader på anställande enhet. Några enheter har tillfälligtvis fått ta in 
konsulter för att täcka upp för ökade sjukskrivningar men endast under kort tid. 
De kostnader som uppkommit för skyddsutrustning har främst belastat Äldre- 
och omsorgsnämnden. Ytterligare en återsökning av covidkostnader sker den 
30 november. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 16 september år 2020 

• Tertialrapport 2 år 2020 för Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2020. Socialnämnden översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.  
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

  
  



  PROTOKOLL 21 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 53 Rapporter 
  

Temaärende - Socialkontorets samarbete med polisen 
 presenterade hur sommarens insatser tillsammans med 

Socialkontoret och kommundirektör  har genomförts. Ett 
samarbete med Järfällas socialkontor har startas upp både på önskemål 
både från polisens och de båda kommunernas sida.  

 

Ekonomisk rapport 
, ekonomisk controller, informerar nämnden om samt 

visar en presentation för Tertialrapport 2 

 

Socialchefens rapport 
• Utveckling av Upplands-Bro kommuns dagliga verksamhet 

(skriftlig rapport återfinns i handlingarna)  

• Besöksförbudet inom vård- och omsorgsboenden upphör 1 oktober 
och de allmänna lokalerna som finn spå Blomstervägen och Torget 
4 kommer öppnas upp. Pandemin är inte över och nya riktlinjer för 
hur besök och verksamheten ska kunna bedrivas säkert arbetas 
fram. 

• Ny utförare inom personlig assistans startar 1 oktober, företaget 
heter Carelli assistans. De kommer bjudas in till ett sammanträde 
framöver för att informera om sin verksamhet.  

Två nya ansökningar gällande LOV avlösar- och ledsagarservice har 
inkommit.  

Rapport om arbetslösheten i kommunen. 
  

  

 

 
  



  PROTOKOLL 22 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Delegationsbeslut 
 
1. Tillförordnad socialchef den 5-8 juni 2020.   

2. Delegeringslista 2020-05-01 - 2020-05-31   

3. Delegeringslista 200601-200630   

4. Delegeringslista 2020-07-01 - 2020-07-31   

5. Handräckningsbegäran gällande LVU enligt 6 §   

6. Storsthlm: Rekommendation om överenskommelse hemlöshet 
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar 
för hemlösa, rekommendation 

  

7. Samordnad upphandling - insatser barn och ungdom   

8. Delegeringslista 2020-08-01 - 2020-08-31   

9. Tillförordnad samordnare för Barn- och ungdomsenheten 2020-05-04 - 
2021-03-30  

  

 

 
  



  PROTOKOLL 23 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Anmälningar 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 52 Revidering av inträdesordning för 

ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018 -
2022 

  

2. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 - 
Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 

  

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 
§ arkivlagen 

  

4. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 86 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 

  

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Grafisk profil 

  

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 
angelägenheter 2020-2022 

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Entledigande av Ulf Hilonen (L) som ledamot i Socialnämnden 

  

8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Kommunikationspolicy 2020-2022 

  

9. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Antagande av OPF-KL 18 

  

10. Kommunstyrelsens beslut § 77 - Antagande av OPF-KL 18   

11. Protokoll samt handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor 2020-06-17 

  

12. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

  

13. Bedömning av smittfrihet vid covid-19   

14. Kommunfullmäktiges beslut § 53 Nytt gemensamt reglemente med 
gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i Upplands-Bro 

  

15. Skrivelse, kallelse samt handlingar till aktieägarna i AB Vårljus   



  PROTOKOLL 24 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

16. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 

  

17. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 - 
Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-Bro 
kommun 

  

18. Brev till ordförande i socialutskottet   

19. Storsthlm: Rekommendation, ny överenskommelse om 
ungdomsmottagningar 

  

20. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 81 - 
Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

  

21. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 

  

22. LVU placering enligt 11 §   

23. LVU placering enligt 11 §   

24. Dom i mål 5882-20, gällande överklagan av beslut rörande stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Rätten bifaller till viss del, avslås till 
viss del 

  

25. Kommunstyrelsens beslut § 74 - Länsövergripande överenskommelse 
hemlösa 

  

26. Regeringsbeslut i ärende Ju2018/02403/DOM (delvis) m.fl. Uppdrag om 
fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för 
lagöverträdare under 18 år 

  

27. Cirkulär 20:27 från SKR - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och 
sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin 

  

28. Cirkulär 20:28 - Revidering av preliminär kostnads- och LSS utjämning 
2021 

  

29. Tre utbildningar i september från SKR   

30. Inbjudan - Digital LSS-grundkurs den 13-14 oktober 2020   

31. Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020   

32. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 21 - Utredning av 
Arbetsmarknadsenhetens organisationstillhörighet 

  



  PROTOKOLL 25 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

33. Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040 

  

34. Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040 

  

35. Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040   

36. Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040   

37. Information gällande Hjälpmedel Stockholm samt KommSyn   

38. Synpunkt och klagomål gällande stängningen av Café 4, Kyrkvägen   

39. Inbjudan till webbsändning 28 augusti om Framtidens socialtjänst   

40. Tjänstemannaremiss om Överenskommelse om Samverkan kring hälso-, 
sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
- Drnr S/20/0008 

  

41. MIKA och KAST erbjudande från Stockholm Stads socialförvaltning   

42. Erbjudande om processutbildning i våldsförebyggande arbete   

 

 

 




