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§ 38 Riktlinje Må bra check- bidrag till dem 
som vårdar anhörig i hemmet 

 Dnr SN 22/0201 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att Må bra check ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 

2. Socialnämnden beslutar att anta riktlinje Må bra check - bidrag till dem 
som vårdar anhörig i hemmet den 29 april 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2011 § 88 att godkänna 
socialkontorets förslag till riktlinje för hantering av Må bra check för personer 
som vårdar anhörig i hemmet. Syftet med Må bra checken är att minska den 
fysiska och den psykiska belastningen för anhöriga och bidraget ska användas 
till rekreation av något slag. Sedan Må bra checken infördes har minst 441 
ansökningar beviljats.  

Nuvarande riktlinje är ifrån 2011 och behöver revideras för att säkerställa att 
Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar 
området. 

Socialkontoret föreslår att Må bra checken framöver ska beviljas som bistånd 
enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Att ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en 
möjlighet, inte en skyldighet, för kommunen. Då utbetalningen av Må bra 
checken är en frivillig kommunal verksamhet kan beslut inte överklagas annat 
än genom kommunalbesvär.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2022 

 Riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet 
den 29 april 2022 

 Protokollsutdrag ifrån Socialnämndens sammanträde den 19 oktober 
2011 § 88 Riktlinjer för hantering av Må-bra-check för personer som 
vårdar anhörig i hemmet 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2011 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att Må bra check ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 
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2. Socialnämnden beslutar att anta riktlinje Må bra check - bidrag till dem 
som vårdar anhörig i hemmet den 29 april 2022. 

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

Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
 Enhetschef Förebyggande enheten för äldre 
 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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§ 39 Revidering Socialnämndens 
delegationsordning maj år 2022 

 Dnr SN 21/0210 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen revidering i delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 
uppdaterad och korrekt. Revideringar kan bli aktuella att göra utöver detta 
intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen.   

Riktlinje för Må bra check har reviderats för att säkerställa att Upplands-Bro 
kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar området.   

Må bra checken ska beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. 
Socialnämndens delegationsordning behöver därför revideras så att 
kommunens anhörigkonsulent får delegation att fatta beslut om checken. 
Socialkontoret föreslår att delegationen läggs under ärendetyp ekonomiskt 
bistånd. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Socialnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen revidering i delegationsordningen. 

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

Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

 Enhetschef Förebyggande enheten för äldre 

 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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§ 40 Revisionsrapport etablering av 
nyanlända 

 Dnr SN 21/0376 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på revisionsrapport 

gällande granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser. 

2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att ta initiativ till 
upprättandet av en kommunövergripande integrationsplan. 

3. Socialnämnden skickar sitt svar till kommunens förtroendevalda 
revisorer. 

Särskilda uttalanden    
Claus Engström (SD) tillåts att lämna en protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunens förtroendevalda revisorer har under år 2021 låtit Ernst & Young 
genomföra en granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser i syfte 
att bedöma om kommunen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med 
etableringsinsatser.  

Beslutsunderlag 
 Granskningsrapport nr 2/2021 från Ernst & Young – Granskning av 

kommunens arbete med etableringsinsatser 

 Revisionsskrivelse daterad den 14 december år 2021 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på revisionsrapport 

gällande granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser. 

2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att ta initiativ till 
upprättandet av en kommunövergripande integrationsplan. 

3. Socialnämnden skickar sitt svar till kommunens förtroendevalda 
revisorer. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) lämnar följande protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning: 
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"Sverigedemokraterna anser att denna revisionsrapport tydligt visar att 
kommunikationen mellan gymnasium-/vuxenutbildnings-nämnden och 
socialnämnden fungerar fortsatt dåligt och i detta fall måste de politiskt tillsatta 
nämndledarna ta sitt ansvar för att kommunikationen skall fungera 
tillfredsställande ". 

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunens förtroendevalda revisorer 
 Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 
 Enhetschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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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
 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen
 Enhetschefer social- och arbetsmarknadsavdelningen
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§ 42 Upphandling av kommunala
arbetsmarknadsinsatser enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem 
Dnr SN 22/0209 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner upphandlingsdokument avseende
upphandling av arbetsmarknadsinsatser i form av coachning och
matchning enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med
följande förändringar; upphandlingen avser i ett första skede endast
personer med försörjningsstöd. I ett senare skede kan den gruppen
komma att utvidgas, samt ska 4.33 Arbetslivserfarenhet formuleras:
Utförarens personal ska ha minst två års erfarenhet från att arbeta med
arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att, när beslut om
utvidgning av målgruppen fattats, köpa in det verksamhetsstöd som
behövs för att kunna hantera handläggningen av ärenden rättssäkert.

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S) och Birgitta Nylund (S) reserverar sig mot 
beslutet, reservationsmotiveringen återfinns sist i paragrafen. 

Kerstin Ahlin (S) tillåts att lämna en protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Ett nämndmål för år 2022 är att Antal självförsörjande personer ska öka genom 
integrationsinsatser, arbetsmarknadsåtgärder och ökad kontroll. Som en 
åtgärd för att nå nämndmålet beslutade Socialnämnden den 17 juni år 2021 att 
ge socialkontoret i uppdrag att genomföra upphandling av insatser i form av 
arbetsförmågebedömning samt coachinsatser. En direktupphandling 
genomfördes i väntan på ordinarie upphandling. Socialkontoret har därefter 
kartlagt området ytterligare och har uppfattat att det finns ett behov av att se till 
den breda målgruppen kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden 
vilket medför att kommande upphandling av coachning och matchningstjänster 
föreslås avse både arbetslösa försörjningsstödstagare och arbetslösa inom 
kommunen som inte uppbär försörjningsstöd. En vidgad målgrupp för 
upphandlingen medför sannolikt ett utökat antal deltagare vilket bedöms 
åtminstone inledningsvis ge ökade kostnader. I underlag för budget för år 2023 
kommer utvidgningen av målgruppen för de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna beskrivas och ökade medel för ändamålet kommer 
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att äskas. Bifogad rapport samt upphandlingsdokument beskriver ärendet i sin 
helhet och tjänar som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 maj år 2022

 Rapport – upphandling av arbetsmarknadsinsatser

 Upphandlingsdokument avseende upphandling av coachning och
matchning enligt LOV - läskopia

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner upphandlingsdokument avseende

upphandling av arbetsmarknadsinsatser i form av coachning och
matchning enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att köpa in det
verksamhetsstöd som behövs för att kunna hantera handläggningen av
ärenden rättssäkert.

Förslag till beslut på sammanträdet  
Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag till 
kontorets förslag till beslut. 

Birgitta Dickson (M) yrkar för Alliansens räkning på följande ändring av 
kontorets förslag till beslut: 

1. ”Socialnämnden godkänner upphandlingsdokument avseende
upphandling av arbetsmarknadsinsatser i form av coachning och
matchning enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med
följande förändringar; upphandlingen avser i ett första skede endast
personer med försörjningsstöd. I ett senare skede kan den gruppen
komma att utvidgas, samt ska 4.33 Arbetslivserfarenhet formuleras:
Utförarens personal ska ha minst två års erfarenhet från att arbeta med
arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att, när beslut om
utvidgning av målgruppen fattats, köpa in det verksamhetsstöd som
behövs för att kunna hantera handläggningen av ärenden rättssäkert.”

Jeanette Bustos Cesped (V) yrkar på Vänsterpartiets räkning på avslag till 
kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att ingen ledamot stödjer kontorets förslag till beslut och att 
det därför finns ett förslag till beslut, Alliansens förslag till beslut. Ordföranden 
frågar om Socialnämnden kan besluta enligt det, svaret är oenigt och votering 
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begärs och genomförs. Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, 
Alliansens förslag och ett avslagsförslag. En röst på ”Ja” är en röst på 
Alliansens förslag till beslut och en röst på ”Nej” är en röst på avslagsyrkandet. 

Under votering lämnas 7 röster på ”Ja” och 4 röster på ”Nej”. Ordföranden 
finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med Alliansens förslag till 
beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamot JA NEJ

Birgitta Dickson (M) X 

Marcus Sköld (M) X 

Daniele Spagnolo (KD) X 

Lars Thomasson (C) X 

Claus Engström (SD) X 

Carina Ferm (SD) X 

Kerstin Ahlin (S) X 

Anni Ullberg (S) X 

Birgitta Nylund (S) X 

Jeanette Bustos Cesped (V) X 

Martin Normark (L) X 

Protokollsanteckning 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi socialdemokrater anser att det var alldeles för lång muntlig dragning av 
tillägg i ärendet om Lov upphandlingen. Detta underlag borde vi fått ta del av 
skriftligt!” 
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Reservationsmotivering 
Kerstin Ahlin (S) lämnar följande reservationsmotivering: 

"Borgerliga partier säger att det blir bättre om man låter någon annan än 
kommunen sköta den verksamhet som kommunen är satt att ansvara för.   

Varför har ingen människa kommit på tidigare att starta ett företag som gör det 
vår arbetsmarknadsenhet gör idag? Det finns ingen lönsamhet i att starta den 
verksamheten! 

Nu, när kommunen har en uppbyggd välfungerande verksamhet, så tycker de 
borgerliga partierna att det är läge att låta någon annan tjäna pengar på denna 
verksamhet. Vad finns det då för pengar att tjäna i just denna verksamhet? Jo, 
de pengar som innevånarna i Upplands-Bro kommun betalat in i skatt!  

Verksamhet inom Socialtjänstens områden borde vara fredade för de 
borgerligas iver över att ge möjlighet för "den fria marknadens pengahunger" 
att tjäna pengar på kommunal verksamhet! 

Till syvende och sist så är det personerna som är inskrivna i 
Arbetsmarknadsenheten som kommer att förlora på detta!  

Enda vinnaren i detta är den privata aktör som får våra skattepengar som ett 
klirr i kassan! 

den 2 juni 2022 
Socialdemokraterna i Socialnämnden” 

Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen
 Enhetschef enheten för arbete, försörjning och integration
 Projektledare Omdaning Bro
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§ 43 Umgängesbegränsning enligt 14§ p.1
LVU 
Dnr SN 22/0162 

Sekretessbelagda uppgifter.
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§ 44 Umgängesbegränsning enligt 14§ p. 1
LVU 
Dnr SN 22/0162 

Sekretessbelagda uppgifter.
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§ 45 Umgängesbegränsning enligt 14§ p. 1
LVU 
Dnr SN 22/0162 

Sekretessbelagda uppgifter.
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§ 46 Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av 10 § 
lagen om god man för 
ensamkommande barn samt 6 kap. 8a 
§ föräldrabalk (1949:381)
Dnr SN 22/0206 

Sekretessbelagda uppgifter.
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§ 47 Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6
kap 8 § Föräldrabalken 
Dnr SN 22/0206 

Sekretessbelagda uppgifter.
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§ 48 Rapporter
Temaärende – Arbetsförmedlingens arbete med fokus på Upplands-
Bro  

 från arbetsförmedlingen informerar om olika program och 
insatser som man har arbetat och framöver kommer arbete med, samt delar 
arbetslöshetsstatistik inom och utanför kommunen.  

Socialchefens rapporter  
Arbetslöshetsarbetet 
Vi har en bättre kommunikation med arbetsförmedlingen. Tidigare har man 
pratat generellt och övergripande för hela länet, nu pratar de i stället om 
Upplands-Bro. De har flera viktiga insatser och de har lyft utbildning som en 
viktig fråga, tidigare har det enbart varit inriktning på arbete. Nu har vi i 
samverkan även tagit med avdelningschefen för gymnasiet- och 
vuxenutbildningen, nästa möte är nästa vecka. 

Covid 19 
Vi har fortfarande en pandemi i samhället, människor blir fortfarande smittade 
även om det minskar lite. Vi får rapporter från regionen att det är något färre 
personer inlagda, men de som är inlaga och svårt sjuka är personer som inte är 
vaccinerade i stor andel. De som bor på våra särskilda boenden har redan fått 
dos 4. Nu erbjuds den även för personer inom hemtjänst och hemsjukvård, 
personer som är födda innan 1957 samt personer som har nedsatt 
immunförsvar. Den starka rekommendationen är att vi ska fortsätta vaccinera 
oss. Vi har ingen person som är smittad inom våra verksamheter, inte inom 
äldreomsorgen och inte inom socialnämndens verksamhetsområden. 

Café 4:an 
Vi invigde häromveckan Café 4:an som nu drivs av jobbcenters regi där 
människor som står långt från arbetsmarknaden ska få en chans att börja vägen 
mot den öppna arbetsmarknaden. Martin Normark (L) och Tina Teljstedt (KD) 
klippte bandet. Det har varit ett samarbete av flera delar inom social- och 
arbetsmarknadsavdelningens verksamhetsområden. De har målat, sytt dukar, 
målat möbler osv.  

Skyddsbehövande från Ukraina 
Vi har fått fördelningstal om skyddsbehövande. Den preliminära siffran var 
strax under 200 personer som kommunen skulle ta emot från Ukraina, de nya 
talen har skrivit ner kraftigt och det är 22 personer som kommer till Upplands-
Bro. 28 dagar innan de kommer så får vi besked om att de är på väg, sen har vi 
i uppdrag att ordna boende. Det här är personer som kommer med LMA, lagen 
om mottagande av asylsökande, där har man rätt till dagpenning. Men man har 
också ett uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet, vilket gör att man får 
jobba. Dessa personer har arbetstillstånd i Sverige. Kommunens åtagande för 
dessa personer rör barnens skola och förskola, men det handlar också om att 
bereda möjligheten till bostad. 
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§ 49 Delegationsbeslut
1. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-21

Dnr SN 19/0014 

2. Delegeringslista 2022-03-01 - 2022-03-31
Dnr SN 22/0014 

3. Avtalsförnyelse SSBTEK - Digital tjänst för ekonomiskt bistånd
Dnr SN 22/0149 

4. Avtalsförnyelse SSBTEK - Digital tjänst för ekonomiskt bistånd
Dnr SN 22/0149 
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§ 50 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 48 - Kultur- och fritidspolitisk strategi i 

Upplands-Bro kommun 2022-2030 
 Dnr KS 22/0117 

  

2. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-04-19 
 Dnr SN 22/0010 

  

3. Inbjudan till konferensen Tillsammans i det vräkningsförebyggande 
arbetet 
 Dnr SN 22/0012 

  

4. Webbinarium om risker för diskriminering i socialtjänstens insatser – boka 
10 maj! 
 Dnr SN 22/0012 

  

5. Beslut från IVO - Tillsyn av kommunens arbete med barns delaktighet vid 
omplaceringar mellan olika vårdformer 

Dnr 3.5.1-45595/2021-2 
 Dnr SN 22/0174 

  

 

 

 




