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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Ändring av dagordning 

Ärende Ordförandeförslag - Uppdrag om översyn av riktlinjerna för 
bostadsförtur – läggs till på dagordningen som § 65. 

Ärende Val av ny kontaktpolitiker för Arbetsmarknadsenheten efter Jessica 
Dannefalk (S) läggs till på dagordningen som § 66. 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59 Verksamhetsplan år 2022 - 
Socialnämnden 

 Dnr SN 21/0004 

Beslut 
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2022 enligt Socialkontorets 
förslag. 

Särskilda uttalanden 
Jasmine Norgren (SD) och Claus Engström (SD) deltar inte i beslutet. Claus 
Engström (SD) tillåts lämna en protokollsanteckning för Sverigedemokraternas 
räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S) och Jessica Dannefalk (S) deltar inte i 
beslutet. Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna en protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Jeanette Bustos Cesped (V) deltar inte i beslutet. 

Martin Normark (L) tillåts lämna en protokollsanteckning för Alliansens 
räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget för år 2022 vid 
sitt sammanträde den 9 juni år 2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har 
verksamhetsplan för år 2022 upprättas för Socialnämnden. För år 2022 har alla 
nämnder även fått tilldelade uppdrag med prioriterade områden beskrivna. I 
2022 års verksamhetsplan finns även internkontrollplan för året inkluderad. 

I dokumentet för övergripande mål och budget framgår att 
verksamhetsvolymerna under de närmsta åren kommer att öka och det gör att 
Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamheten samtidigt som 
arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att 
förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och 
digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober år 2021 

• Socialnämndens verksamhetsplan år 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2022 enligt Socialkontorets 
förslag. 



  

PROTOKOLL 5 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning: 
”Då AME överfördes från Utbildningsnämnden till Socialnämnden så ställdes 
det frågor på om AME’s budget var i balans, men nämnden fick inga svar. 
 
I verksamhetsplanen på sidan 3 kan man i den översta tabellen läsa att budget 
netto för ”Arbete och försörjning” under 2021 är ca: 13.3 MSEK och att detta 
under 2022 kommer att öka till drygt 27 MSEK, vilket är en ökning på 102 
%! Hur många arbetslösa kommuninnevånare sätter kommunen i arbete för 
denna kostnad?  

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar även om kommunerna tar ett 
stort ansvar för grupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver extra 
stöd.   

SD betraktar dock kommunala arbetsförmedlingar som symbolprojekt utan 
verkliga fördelar och det är i 1:a hand statliga Arbetsförmedlingens uppgift att 
hantera förmedling av arbete, inte kommunens skattebetalare.” 

 

Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning:  
” Vi har många likheter i våra ambitioner, men, det finns förstås skillnader. 
Här är några: 

• Vi har högre ambitioner vad det gäller feriearbete för skolungdomar. 
• Vi vill höja habiliteringsersättningen. 
• Vi vill ha förtroenderåd med alla vårdcentraler i kommunen. 
• Vi vill återstarta Torget 4 i Kungsängen som café och mötesplats. 

 
21/10-2021, Socialdemokraterna i Socialnämnden” 

 

Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning för Alliansens 
räkning:  
”Inom området Arbete och Försörjning är det viktigt att budgeterade medel 
leder till att så många som möjligt går från bidragsberoende till jobb. Vi ser det 
därför som väsentligt att löpande pröva utveckling av metoder och i den mån 
upphandlade insatser leder till bättre resultat än de traditionella vara beredda att 
inom den totala budgetramen för området göra en omfördelning till 
upphandling.”  
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60 Socialnämndens 
lokalinventeringsrapport år 2021 

 Dnr SN 21/0258 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner Socialnämndens lokalinventeringsrapport. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning. 

Särskilda uttalanden 
Jasmine Norgren (SD) och Claus Engström (SD) deltar inte i beslutet. Claus 
Engström (SD) tillåts lämna en protokollsanteckning för Sverigedemokraternas 
räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv 
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt 
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens 
verksamheter. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023–2030 är 
påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en 
inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.  
Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport 
som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen 
som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Lokalbehoven inom Socialnämndens ansvarsområde har identifierats på kort 
och på lång sikt. Behov som uppmärksammats är bland annat större och bättre 
anpassade lokaler för jobbcenter samt utökade lokaler för daglig verksamhet. I 
bilagd lokalinventeringsrapport presenteras analys samt nämndens identifierade 
behov i sin helhet.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 september år 2021 

• Socialnämndens lokalinventeringsrapport 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner Socialnämndens lokalinventeringsrapport. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning. 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning: 
”Med hänvisning till ärende 1) så vill nu förvaltningen anförskaffa en ny stor 
lokal för den nya utbyggda kommunala arbetsförmedlingen "Jobbcenter". 
 
Lokaler/fastigheter kostar som bekant oftast mycket pengar och det handlar i 
de flesta fall om finansiella åtaganden som sträcker sig över flera år framöver 
och dessa åtaganden är ofta svåra att ”kliva ur på kort tidshorisont”.  SD anser 
detta vara slöseri med skattebetalarnas pengar.” 

Beslutet skickas till: 

• Beslut och handlingar sänds till Kommunstyrelsen 
• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Yttrande - Storsthlms rekommendation 
om att anta överenskommelse om 
samverkan för placerade barn 

 Dnr SN 21/0208 

Beslut 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

1. Anta Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för 
barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 28 februari år 2022 
med e-post till registrator@storsthlm.se dnr S/20/0008. 

Sammanfattning 
Nya bestämmelser om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser 
om samarbete i fråga om barn och unga som placeras utanför det egna hemmet 
infördes den 15 april 2017 i socialtjänstlagen (2001:453 SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) (HSL). 

VIS - Politisk ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg - har 
uppdragit åt Storsthlm och Region Stockholm att skapa en överenskommelse 
som möter detta lagkrav. Parternas gemensamma målsättning med nu aktuell 
överenskommelse är att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som 
andra barn och unga. Med vård utanför det egna hemmet avses vård i 
familjehem, hem för vård och boende eller stödboende, jourhem och vård i 
särskilda ungdomshem. 

Överenskommelsen har varit ute på remiss i två omgångar och samtliga 
kommuner har svarat att de ställer sig bakom överenskommelsen. 
Socialkontoret ställer sig positiva till den plan som finns om en gemensam 
utvecklingsgrupp, och bedömer att den reviderade överenskommelsen kan 
antas. Om samtliga parter fattat beslut kommer överenskommelsen börja gälla 
1 april 2022.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 september år 2021 

• Överenskommelse - Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – 
Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region 
Stockholm 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

1. Anta Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för 
barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 28 februari år 2022 
med e-post till registrator@storsthlm.se dnr S/20/0008 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen (för beslut) 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 62 Samordningsförbund Samsund 
 Dnr SN 21/0266 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att godkänna 
förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har efter beslut i fullmäktige, den 11 november 2020 § 
176, ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. 
Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde 
den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.  

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 
förbundet när Upplands-Bro kommun ansökt om medlemskap. I samband med 
utvidgningen ska förbundet byta namn till Samordningsförbundet Samsund. 
Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 
godkänt den nya förbundsordningen. Målsättningen är att Samordningsförbund 
Samsund är i gång den 1 januari 2022.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021 

• Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §176 den 11 november 2020 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att godkänna 
förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund. 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschef Arbete, försörjning o integrationsenhet (AFI) 

 
  



  

PROTOKOLL 13 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 augusti 
2021 

 Dnr SN 21/0259 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021 till 
kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 31 augusti 2021 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).  

Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i 
verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från 
dagen för avbrottet. Samtliga ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid 
återrapporteras när beslutet har verkställts. Rapporteringen till IVO och 
kommunens revisorer ska ske på individnivå och lämnas in en gång per kvartal.  

Vid rapporteringstillfället den 31 augusti 2021 fanns det inom LSS 13 
verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda samt 
två gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Det fanns även 50 stycken avbrott i verkställighet.  

Inom SoL förekom det ett verkställda eller avslutade beslut som tidigare 
rapporterats ej verkställda samt tre gynnande beslut har inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021 

• Bilaga - statistikrapport ej verkställda och verkställda beslut per den 31 
augusti 2021 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021 till 
kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 31 augusti 2021 till Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom) 
• Kommunens revisorer 
• Ansvarig revisor EY 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 64 Val av ny kontaktpolitiker för Solängen, 
Härnevi och ungdomsmottagningen 
efter Helena Austrell (S) 

 Dnr SN 19/0008 

Beslut 
Socialnämnden utser Jessica Dannefalk (S) till kontaktpolitiker för Solängen, 
Härnevi och ungdomsmottagningen (tillsammans med tidigare valda Marlene 
Juthstrand (KD)). 

Sammanfattning 
Helena Austrell (S) kommer att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden den 13 oktober 2021 av Kommunfullmäktige. I och med att 
Helena Austrell (S) entledigas från Socialnämnden uppstår ett valbarhetshinder 
till uppdraget som kontaktpolitiker och Socialnämnden behöver därför utse en 
ny kontaktpolitiker för Solängen, Härnevi och ungdomsmottagningen 
tillsammans med tidigare valda Marlene Juthstrand (KD). 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 
om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 
även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och 
resultat/konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av 
flera kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga.  

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 
närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 
timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 
riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämnden utser XX (x) till kontaktpolitiker för Solängen, Härnevi och 
ungdomsmottagningen (tillsammans med tidigare valda Marlene Juthstrand 
(KD)). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ahlin (S) föreslår att Jessica Dannefalk (S) utses till ny 
kontaktpolitiker för Solängen, Härnevi och ungdomsmottagningen. 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Jessica Dannefalk (S) 
utses till ny kontaktpolitiker för Solängen, Härnevi och ungdomsmottagningen 
(tillsammans med tidigare valda Marlene Juthstrand (KD)) och finner att 
Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda  
• Chef för Solängen 
• Chef för Härnevi 
• Chef för ungdomsmottagningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 65 Ordförandeförslag - Uppdrag om 
översyn av riktlinjerna för bostadsförtur 

 Dnr SN 21/0292 

Beslut 
Socialkontoret ges i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för 
bostadsförtur. 

Sammanfattning 
Under Socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2021 väcker ordförande 
Martin Normark (L) ett ärende som syftar till att ge socialkontoret i uppdrag att 
genomföra en översyn av riktlinjerna för bostadsförtur. 

Ordförandes förslag till beslut på sammanträdet 
Socialkontoret ges i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för 
bostadsförtur. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, ordförandens 
förslag, och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Socialnämndens ordförande 
• Socialchef 
• Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 Val av ny kontaktpolitiker för 
Arbetsmarknadsenheten efter Jessica 
Dannefalk (S) 

 Dnr SN 19/0008 

Beslut 
Socialnämnden utser Jane Eklund (S) till kontaktpolitiker för 
Arbetsmarknadsenheten (tillsammans med tidigare valda Birgitta Dickson 
(M)).  

Sammanfattning 
1 januari 2021 blev Arbetsmarknadsenheten en del av Socialnämndens 
ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten arbetar med medborgare som behöver 
stöd i etablering i arbetslivet, och uppdraget syftar till att enskilda som står 
långt ifrån arbetsmarknaden ska nå egen försörjning. Målsättningen och syftet 
med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap om och inblick i 
nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du även möjlighet 
att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/konsekvenser ute i 
verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan 
nämnden och brukare/anhöriga. Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt 
eller skriftligt vid nämndens närmaste sammanträde efter besöket och ersätts 
med timarvode till högst 8 timmar per ledamot och år. Ytterligare information 
om uppdraget finner du i riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Under Socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2021 föreslår Kerstin 
Ahlin (S) att en ny kontaktpolitiker ska väljas för Arbetsmarknadsenheten efter 
Jessica Dannefalk (S). Ärendet läggs därför till på dagordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ahlin (S) föreslår att Jane Eklund (S) utses till ny kontaktpolitiker för 
Arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Jane Eklund (S) utses 
till ny kontaktpolitiker för Arbetsmarknadsenheten (tillsammans med tidigare 
valda Birgitta Dickson (M)), och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
• Chef för arbetsmarknadsenheten 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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§ 67 Socialchefens rapporter 
Ersättning till ferieungdomar 
2021 var lönenivåerna följande (inkl semesterersättning): 

71 kr/timme, 426 kr/dag för åk 9 och åk 1 gymn (födda -05 och -04) 
76 kr/timme, 456 kr/dag för åk 2 gymn (födda -03) 
(84 kr/timme, 504 kr/dag om någon är 18 år eller äldre) 
Eventuellt arbete på helger (kioskerna) = halvt OB-tillägg B = 27,65 kr/timme 
 
Om feriearbete utförs inom privata näringslivet utbetalas ett handledarvode till 
arbetsgivaren på 6 300 kr plus moms för 90 timmars arbete (för att motsvara den 
kommunala lönen i våra verksamheter). 

Covid-19 
Inga smittade inom Socialnämndens verksamheter.  
Inom vård- och omsorg finns fortsatt samma krav på skyddsutrustning som 
tidigare.  
Kravet på testning vid symptom fortsätter inom verksamheterna, till skillnad från i 
resten av samhället där kravet försvinner den 1a november. 
Alla boende inom vård- och omsorgsboende har erbjudits och fått en tredje spruta. 
Ett samarbete pågår med vårdcentralerna kopplat till vaccination bland de som har 
hemtjänst. 
Personer som omfattas av LSS har inte rätt till den tredje dosen endast på grund av 
att de omfattas av LSS, men de kan ha rätt till sprutan på andra grunder. 

Barn och unga 
Antalet orosanmälningar ökar inom barn- och ungdomsenheten. 

Nyanlända 
Sex ensamkommande barn har tagits emot i kommunen den senaste tiden. De har 
fått boende i form av familjehem eller HVB.  

För 2022 kommer Upplands-Bro att ta emot 21 personer enligt bosättningslagen, 
vilket är på samma nivå som 2021. 

Arbetslöshetsstatistik 2021 

Antalet öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år minskar något.  
787 personer (5,1%) var öppet arbetslösa i augusti vilket kan jämföras med 
septembers siffra på 727 personer (4,8 %). 

Bland utlandsfödda minskade också antalet öppet arbetslösa mellan augusti och 
september. 505 personer i augusti (9,1 %), 466 personer i september (8,5%). 

Detsamma gäller för unga mellan 18 och 24 år. I augusti var 111 personer (7,1 %) 
öppet arbetslösa, och i september var motsvarande siffra 91 personer (5,8%).  
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Ekonomisk rapport  

Nuläget är att ekonomiskt bistånd har en bättre prognos jämfört med prognosen i 
augusti som visade 0,9 miljoner kronor, och visar ett positivt prognostiserat 
resultat på 1,9 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på lägre kostnader och 
återbetalningar av ekonomiskt bistånd som ett resultat av att en genomgång av 
varje enskilt ärende har genomförts under sommaren.  

Socialnämnden visar en sämre prognos på minus 7,3 miljoner kronor för året 
(jämfört med augustis prognos som visade minus 6,0 miljoner kronor). Detta beror 
i huvudsak på ökade kostnader för placeringar av barn och unga samt för 
missbruk.  
Åtgärdsplaner finns på plats på tre områden för att minska underskottet – vuxen, 
barn/unga/familj och funktionsnedsättning.  

Det finns ännu inga besked gällande statsbidrag för covid-19-relaterade kostnader 
år 2021. 
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§ 68 Delegationsbeslut 
1. Protokoll Delegationsbeslut 2021-09-16 - Beslut enligt LVU 6 § 

 Dnr SN 21/0016 
  

2. Tilldelningsbeslut samordnad upphandling insatser barn och unga 
 Dnr SN 21/0053 

  

3. Tillförordnad socialchef den 1- 4 november 2021 
 Dnr KS 21/0001 

  

4. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt LVU 6 § & 11§ 
 Dnr SN 21/0016 

  

5. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt LVU 6 § & 11§ 
 Dnr SN 21/0016 
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§ 69 Anmälningar 
1. Protokoll samt handlingar från Gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor 2021-09-22 
 Dnr KS 21/0050 

  

2. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-09-13 
 Dnr SN 21/0009 

  

 

 

 




