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2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Rapportering av ej verkställda beslut 
avseende kvartal tre år 2021 

 Dnr SN 21/0337 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut avseende kvartal tre år 2021 till kommunens 
revisorer.  

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut avseende kvartal tre år 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 oktober 2021 fanns det inom LSS 25 
verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda samt 
fem gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Det fanns även 26 stycken avbrott i verkställighet.  

Inom SoL förekom det inga verkställda eller avslutade beslut som tidigare 
rapporterats ej verkställda och inte heller några avbrott i verkställighet där 
biståndet inte åter verkställts inom tre månader. Det fanns dock tre gynnande 
beslut har inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2021 

• Bilaga – Statistikrapport ej verkställda besluta avseende kvartal tre år 
2021 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut avseende kvartal tre år 2021 till kommunens 
revisorer.  
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2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut avseende kvartal tre år 2021 till Kommunfullmäktige. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom) 
• Kommunens revisorer  
• Ansvarig revisor EY 
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2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Yttrande - Motion om att inrätta en 
familjecentral i Upplands-Bro kommun 

 Dnr SN 21/0153 

Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad i och med att kommunens två familjecentraler 
tillsammans med övriga öppna och generella insatser erbjuder varierat och gott 
stöd för kommunens barn, unga och föräldrar. 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden yttrar sig enligt socialkontorets förslag på yttrande över motion 
om inrättandet av en familjecentral i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Sara Ridderstedt, ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet, har den 16 
april år 2021 inkommit med en motion. Motionären föreslår att en 
familjecentral ska inrättas i Upplands-Bro kommun då det skapar 
förutsättningar för förebyggande insatser samt effektivare samverkan mellan 
socialtjänst och skola. I Upplands-Bro kommun finns idag en familjecentral i 
Bro och en i Kungsängen. I två separata samverkansavtal mellan berörda 
huvudmän beskrivs på vilket sätt parterna ska samverka för att nå det 
samordnade ansvaret om att familjecentralerna ska finnas tillgängliga som nära 
mötesplats, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar, skapa 
delaktighet, utgöra ett kunskaps- och informationscentrum samt erbjuda 
lättillgängligt stöd.  Socialkontorets sammantagna bedömning är att 
organiseringen av kommunens familjecentraler tillsammans med övriga öppna 
och generella insatser erbjuder varierat och gott stöd för kommunens barn, 
unga och föräldrar.   

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 december år 2021 

• Bilaga – Motion den 16 april år 2021 - Inrätta en familjecentral i 
Upplands-Bro 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad i och med att kommunens två familjecentraler 
tillsammans med övriga öppna och generella insatser erbjuder varierat och gott 
stöd för kommunens barn, unga och föräldrar. 

Socialnämnden beslutar 
Socialnämnden yttrar sig enligt socialkontorets förslag på yttrande över motion 
om inrättandet av en familjecentral i Upplands-Bro kommun. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  

PROTOKOLL 8 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Revidering riktlinjer ekonomiskt bistånd 
 Dnr SN 21/0289 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd. 

2. Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd är giltiga från den 27 
januari år 2021 tills vidare. 

Reservationer 
Claus Engström (SD) och Carina Ferm (SD) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar en reservationstext som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Riktlinjer ska beskriva lokal tillämpning av lagstiftningens krav. Genom att 
följa de lokala tillämpningar som nämnden har fastställt säkerställs 
likabehandling, rättssäkerhet och trygghet i bedömning och beslut. 

Som rutin ses socialkontorets riktlinjer över årligen för att uppmärksamma 
behov av eventuella justeringar med anledning av lagförändringar eller andra 
behov. Om förändringar inte behövs föreslås riktlinjernas giltighetstid gälla 
tills vidare.  

Årets revidering innehåller inga förändringar av tillämpning utan utgörs av 
redaktionella justeringar och förtydliganden. Tillägg och ändringar är 
rödmarkerade i bilaga. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december år 2021 

• Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd. 

2. Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd är giltiga från den 27 
januari år 2021 tills vidare. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Claus Engström (SD) yrkar på att kontorets förslag till beslut ska avslås. 



  

PROTOKOLL 9 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut och Claus Engströms (SD) avslagsyrkande.  

Ordföranden frågar om kontorets förslag till beslut kan bli nämndens beslut, 
och finner bifall.  

Ordföranden frågar sedan om Claus Engströms (SD) avslagsyrkande kan bli 
nämndens beslut, och finner avslag. 

Ordföranden konstaterar därmed att Socialnämnden har beslutat enligt 
kontorets förslag till beslut.  

Reservationstext 
Claus Engström (SD) och Carina Ferm (SD) lämnar följande 
reservationsmotivering: 
”Sverigedemokraterna anser att det inte är moraliskt försvarbart att någon som 
uppbär försörjningsstöd ska kunna ha ett så stort utrymme för att spara som 
upp till 10.000 kr/år, dvs. 833 kr/mån. 

Med ett så stort utrymme för sparande, så kan man bara dra slutsatsen att 
försörjningsstödet är alldeles för generöst tilltaget. 

Ett överskott bör och ska alltid i vår mening överföras som en inkomst till 
månaden efter. 

Försörjningsstöd finansieras med skattemedel och ska hanteras varsamt och 
med respekt. 

Ett försörjningsstöd ska täcka de nödvändiga basutgifterna, men det får aldrig 
ge mer förmåner (som ett sparande) än det som de skattebidragande 
låginkomsttagarna har.  

De som uppbär försörjningsstöd har redan nu en chans till bättre livskvalitet än 
vad de flesta låginkomsttagarna och en stor del av pensionärerna har med tanke 
på hjälp med tandvård, läkarbesök, mediciner och även ofta med resekostnader. 
Dessa exempel är för många skattebetalare i landet en ouppnåelig "lyx" 

I stycket 4.3.5.2 sparat försörjningsstöd står det att de med försörjningsstöd har 
rätt att spara om summan inte är "anmärkningsvärt hög" vilket vi anser att 
drygt 800kr/mån är. 

Den kammarrättsdom som förvaltningen refererar till är bara en ”praxis” och är 
dessutom ej prövad i högsta instans! 

Vi undrar även om och hur kontroller ska utföras för att säkerställa att 
pengarna går till deras framtida "livsföring"? Vad ingår egentligen i begreppet 
"livsföring"?  
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10.000 kr räcker till en utlandssemester. Ingår detta i ramen för begreppet 
"livsföring"? 

Vi anser att det är moraliskt fel och att det är ett hån mot alla de människor 
som arbetar och sliter varje dag att de ska vara med och betala detta, trots att 
dom själva har problem med att få mat på bordet hela månaden till sig själva 
och till sina barn.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef Arbete, försörjning och integration (AFI) 
• Samordnare ekonomiskt bistånd 
• Samordnare integration 
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§ 4 Införande av valfrihetssystem (LOV) 
avseende insatsen familjerådgivning 

 Dnr SN 21/0331 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att införa valfrihetssystem enligt lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avseende insatsen 
familjerådgivning. 

2. Socialnämnden beslutar att insatsen familjerådgivning även ska 
erbjudas i kommunal regi. 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen skyldighet att erbjuda 
familjerådgivningsverksamhet till sina invånare. Socialnämnden har för 
närvarande upphandlat familjerådgivning enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Nuvarande utförare har valt att inte förlänga sitt avtal 
under sista förlängningsperioden vilket innebär att kommunen står utan 
familjerådgivning från den 1 februari år 2022.  

För att möta lagkraven om att erbjuda familjerådgivning för kommunens 
invånare föreslår socialkontoret att insatsen ska upphandlas enligt LOV. 
Socialkontoret föreslår vidare att familjerådgivning även ska erbjudas i egen 
regi som en del i valfrihetssystemet. Upphandling enligt LOV skulle innebära 
att en större valfrihet samt högre tillgänglighet erbjuds kommuninvånarna och 
att mångfalden av utförare ökar.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 december år 2021 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att införa valfrihetssystem enligt lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avseende insatsen 
familjerådgivning. 

2. Socialnämnden beslutar att insatsen familjerådgivning även ska 
erbjudas i kommunal regi. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Samtliga enhetschefer inom myndighet på Social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschef Familjestödsenheten 
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§ 5 Riktlinjer för sociala och medicinska 
förturer till bostad 

 Dnr SN 21/0305 

Beslut 
Socialnämnden antar Riktlinjer för förtursverksamhet – sociala och medicinska 
förturer bostad. 

Sammanfattning 
Nu presenterade riktlinjer har tidigare ingått som en del i Riktlinjer för 
bostadsformer enligt SoL och bosättningslagen SN 19/0192.  För att tydliggöra 
den skillnad som en social- eller medicinsk förtur till bostad utgör vill 
socialkontoret upprätta specifika riktlinjer för det sistnämnda. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 december år 2021 

• Riktlinjer för bostadsförtur - Sociala och medicinska förturer 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar Riktlinjer för förtursverksamhet – sociala och medicinska 
förturer bostad. 

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

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenheten (AFI) 
• Enhetschef Vuxen och LSS-enheten 
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§ 6 Svar på medborgarförslag om att införa 
en digital kommunikationsplattform 
inom daglig verksamhet, 
serviceboenden och gruppboenden 

 Dnr SN 20/0344 

Beslut 
1. Socialnämnden avslår medborgarförslag om att införa en digital 

kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, serviceboenden och 
gruppboenden då kommunen saknar en kommunikationsplattform som 
stödjer förslaget och en upphandling för endast detta ändamål inte kan 
motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv. 

2. Socialnämnden beslutar att verksamheterna daglig verksamhet, 
serviceboenden och gruppboenden kartlägger sina behov att sätta upp 
digitala skyltar för kommunikation av allmän karaktär.  

3. Socialnämnden beslutar att verksamheterna daglig verksamhet, 
serviceboenden och gruppboenden ser över sina interna rutiner gällande 
informationsöverföring mellan personal och deltagare/boende samt 
deras förvaltare, gode män och anhöriga. 

Sammanfattning 
Den 3 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa Vklass eller 
motsvarande digital kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, 
serviceboenden och gruppboenden. Förslagsställaren ser en möjlighet att på 
detta sätt underlätta kommunikationen mellan personal och deltagare/boende 
samt deras förvaltare, gode män och anhöriga. Kommunfullmäktige beslutade 
den 30 september 2020 § 121 att omfördela medborgarförslaget till 
Socialnämnden för beslut. 

Socialnämnden avslår medborgarförslag om att införa en digital 
kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, serviceboenden och 
gruppboenden då kommunen saknar en kommunikationsplattform som stödjer 
förslaget och en upphandling för endast detta ändamål inte kan motiveras ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Verksamheterna ska kartlägga sina behov att sätta upp 
digitala skyltar för kommunikation av allmän karaktär samt se över sina interna 
rutiner gällande informationsöverföring mellan personal och deltagare/boende 
samt deras förvaltare, gode män och anhöriga. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2022 
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• Bilaga 1 – protokollsutdrag ifrån Kommunfullmäktige den 30
september 2020 § 121 - Omfördelning av medborgarförslag om att
införa en digital kommunikationsplattform inom daglig verksamhet,
serviceboenden och gruppboenden

• Bilaga 2 – medborgarförslag om att om att införa en digital
kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, serviceboenden och
gruppboenden den 3 maj 2020

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden avslår medborgarförslag om att införa en digital

kommunikationsplattform inom daglig verksamhet, serviceboenden och
gruppboenden då kommunen saknar en kommunikationsplattform som
stödjer förslaget och en upphandling för endast detta ändamål inte kan
motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv.

2. Socialnämnden beslutar att verksamheterna daglig verksamhet,
serviceboenden och gruppboenden kartlägger sina behov att sätta upp
digitala skyltar för kommunikation av allmän karaktär.

3. Socialnämnden beslutar att verksamheterna daglig verksamhet,
serviceboenden och gruppboenden ser över sina interna rutiner gällande
informationsöverföring mellan personal och deltagare/boende samt
deras förvaltare, gode män och anhöriga.

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren
• Enhetschef LSS
• Enhetschef daglig verksamhet
• Kommunfullmäktige (anmäls för kännedom)



PROTOKOLL 18 (22) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 9  Rapporter 

Temaärende – Projekten inom ramen för arbetsmarknadsinsatserna: 
MIA Vidare, Framtidslabbet 

 
som alla arbetar på enheten för Arbete, Försörjning och Integration presenterar 
arbetet med arbetsmarknadsinsatserna MIA Vidare och Framtidslabbet. 

Socialchefens rapporter 

Covid-19 

Den fjärde vågen har slagit hårt mot våra medarbetare och har resulterat i hög 
personalfrånvaro och ett fortsatt ansträngt läge trots att karantänsreglerna har 
förändrats. Ett ordförandebeslut har fattats som ger möjlighet att prioritera 
bland de insatser som är beviljade den enskilde. Utfallet av detta kommer att 
avrapporteras till nämnden vid ett senare tillfälle. 

Vi följer smittskyddets regler, och vi för en dialog med smittskyddsläkaren där 
vi beskriver hur situationen ser ut i våra verksamheter. Några personer i 
verksamheterna är bekräftat smittade. Flera har varit utan symptom.  

Arbetslöshetsstatistik december 2021 

I december 2021 var den totala öppna arbetslösheten 7,8 %, 1188 personer står 
utanför arbetsmarknaden. Bland utrikes födda var 14,9 % arbetslösa i 
december, totalt 815 personer. Bland unga mellan 18 och 24 år var 9,1 % 
arbetslösa i jämförelse med länet där samma siffra är 7,8 %. Alla siffrorna visar 
på en nedgång jämfört med samma månad 2020.  

Arbetslösheten minskar i alla kommuner i landet. I Upplands-Bro minskar det 
dock inte lika snabbt som i andra kommuner i vår region. Socialchefen har 
träffat Arbetsförmedlingen på ett samverkansmöte för att se till att 
utvecklingen fortsätter gå åt rätt håll i Upplands-Bro kommun. Nya arbetssätt 
undersöks tillsammans med arbetsförmedlingen för att öka sysselsättningen i 
kommunen.  
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§ 10 Delegationsbeslut
1. Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyrekrytering vid omsorgsnära

arbete inom vård och omsorg
Dnr KS 21/0001 

2. Dnr 3.5.1-21857/2020-13
Dnr SN 20/0245 

3. Delegeringslista 2021-09-01 - 2021-09-30
Dnr SN 21/0013 

4. Delegeringslista 2021-10-01 - 2021-10-31
Dnr SN 21/0013 

5. Delegeringslista 2021-11-01 - 2021-11-30
Dnr SN 21/0013 

6. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt LVU 31 d §
Dnr SN 21/0016 

7. Protokoll Delegationsbeslut - LVU 6 §
Dnr SN 21/0016 

8. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt LVU 6 § och 11 §
Dnr SN 21/0016 

9. Återtagande av tilldelningsbeslut upphandling av ramavtal insatser för
barn och unga, 2021-10-12

Dnr SN 21/0053 

10. Återtagande av tilldelningsbeslut samt beslut om ny tilldelning,
upphandling av ramavtal insatser för barn och unga, 2021-11-12

Dnr SN 21/0053 

11. Protokoll Delegationsbeslut , placering enligt LVU § 11
Dnr SN 21/0016 

12. Protokoll delegationsbeslut, LVU 11§, LVU 43 §
Dnr SN 21/0016 

13. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt § 11 LVU
Dnr SN 21/0016 

14. Beslut om att utse dataskyddsombud
Dnr SN 22/0001 

15. Redovisning och ansökan om statsbidrag Personligt ombud
Dnr SN 21/0300 



  

PROTOKOLL 20 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

16. Tillförordnad socialchef den 29 - 30 december 2021 samt den 2 - 9 januari 
2022 
 Dnr KS 21/0001 

  

17. Ordförandebeslut enligt 6 § LVU, placering enligt 11 § LVU 
 Dnr SN 21/0016 

  

18. Protokoll delegationsbeslut, LVU 6 § samt LVU 11 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

19. Beslut om prioritering av insatser inom verksamhetsområde LSS 
 Dnr SN 22/0002 

  

 
  



  

PROTOKOLL 21 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 153 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag höst 2021 
 Dnr KS 20/0760 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 154 - Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2021 
 Dnr KS 20/0761 

  

3. Inbjudan från Region Kronoberg - Aktualitetsdagar kring Migration och 
Etablering 
 Dnr KS 21/0017 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 127 - Entledigande av Helena Austrell (S) 
som ledamot i Socialnämnden 
 Dnr KS 21/0032 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 132 - Entledigande av Amal Yazigi (V) som 
ersättare i Socialnämnden 
 Dnr KS 21/0032 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 134 - Entledigande av Jessica Dannefalk (S) 
som ersättare i Socialnämnden 
 Dnr KS 21/0032 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 136 - Val av ny ledamot i Socialnämnden 
efter Helena Austrell (S) 
 Dnr KS 21/0032 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 141 - Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Amal Yazigi (V) 
 Dnr KS 21/0032 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 143 - Val av ny ersättare i Socialnämnden 
efter Jessica Dannefalk (S) 
 Dnr KS 21/0032 

  

10. Protokoll och handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
2021-12-08 
 Dnr KS 21/0050 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Tertialrapport 2 - 2021 med 
delårsbokslut 
 Dnr SN 21/0006 

  

12. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-10-11 
 Dnr SN 21/0009 

  



  

PROTOKOLL 22 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-01-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-11-22 
 Dnr SN 21/0009 

  

14. Protokoll extra samverkan för socialkontorets samverkansgrupp 2021-11-15 
 Dnr SN 21/0009 

  

15. Inbjudan till dialogträff om integration 2022 
 Dnr SN 21/0011 

  

16. Nytt material för samhällsorientering för nyanlända 
 Dnr SN 21/0011 

  

17. Beslut i mål 28701-21, 28807-21, 28962-21, 29046-21, 29079-21, gällande 
offentlig upphandling, fråga om avskrivning. Rätten skriver av målet för 
vidare handläggning. 
 Dnr SN 21/0017 

  

18. Cirkulär 19 25 Behörighetsreglering HSFL/FS 2017:79 19/342  för att arbeta 
inom den social barn- och ungdomsvården 
 Dnr SN 21/0104 

  

19. Återkallat tillstånd från IVO, Dnr 3.7.3-41336/2021-1 
 Dnr SN 21/0299 

  

20. Kommunfullmäktiges beslut § 189 - Val av ny ledamot i Socialnämnden 
efter Jasmin Norgren (SD) 
 Dnr KS 21/0032 

  

21. Rättelse av nämnd i tidigare expediering av Kommunfullmäktiges beslut § 
189 - Entledigande av Jasmin Norgren (SD) som ledamot i Socialnämnden 
 Dnr KS 21/0032 

  

22. Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Upplands-Bro kommuns 
Näringslivsstrategi 
 Dnr KS 21/0548 

  

23. Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Förbundsordning Samordningsförbund 
Samsund 
 Dnr KS 21/0576 

  

24. Kommunfullmäktiges beslut § 183 - Val av ledamot och ersättare i 
Samordningsförbund Samsund 
 Dnr KS 21/0589 

  

25. Protokoll extra samverkan för socialkontorets samverkansgrupp 2021-12-13 
 Dnr SN 21/0009 

  




