
  

PROTOKOLL 1 (8)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2022-12-20 
kl. 12:30 

Paragrafer 
 

 §§ 68 -  72 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ...................................................................  
Elisabeth Claesson  

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

Justerare 
 ...................................................................    
Kerstin Ahlin (S)  

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-15 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-12-20 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-01-10 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Elisabeth Claesson 

 
 

Plats och tid Gemaket, eller digitalt via Teams 2022-12-15 kl. 15:00 – 15:30 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark (L), ordförande 

Peter Wissing (M), 1:a vice ordförande 
Kerstin Ahlin (S), 2:e vice ordförande  
Anni Ullberg (S) 
Jeanette Bustos Cesped (V) 
Jessica Dannefalk (S) 
Claus Engström (SD) 
Marcus Sköld (M) 
Carina Ferm (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 
Lars Thomasson (C) 
Närvarande ersättare 
Christer Norberg (S) 
Johnny Storskörd (SD) 
Anette Nyberg (SD) 
Birgitta Nylund (S) 
Johan Skånberg (L) 
Erik Karlsson (V) 
Jane Eklund (S) 
 

Övriga deltagare  

 



  

PROTOKOLL 2 (8)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 68 Sammanträdestider för Socialnämnden 

2023 
3 

§ 69 Revidering av riktlinjer för bostadsformer 
enligt SoL och bosättningslagen 

5 

§ 70 Rapporter 6 
§ 71 Delegationsbeslut 7 
§ 72 Anmälningar 8 
   

 
  



  

PROTOKOLL 3 (8)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 68 Sammanträdestider för Socialnämnden 
2023 

 Dnr SN 22/0351 

Beslut 
Socialnämnden antar sammanträdestider för Socialnämnden och dess 
beredning år 2023 enligt Kommunledningskontorets förslag 

Sammanfattning 
 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredningsgrupp för år 2023 
utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med ekonomiavdelningen 
och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre anpassa 
sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste besluta om 
under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 
Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 
ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Förslag till sammanträdesschema för Socialnämnden 2023:  

Beredning kl. 15:00 Socialnämnden kl. 15:00 Socialnämndens 
arbetsutskott kl. 08.30 

Ingen beredning 4 januari 26 januari 

12 januari 19 januari 16 februari 

16 februari 23 februari 16 mars 

13 april 27 april  20 april 

25 maj 1 juni 25 maj, 15 juni, 13 juli 

31 augusti 7 september 17 augusti, 14 september 

28 september 5 oktober 19 oktober 

9 november 16 november 16 november 

7 december 14 december 14 december 

 



  

PROTOKOLL 4 (8)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar sammanträdestider för Socialnämnden och dess 
beredning år 2023 enligt Kommunledningskontorets förslag 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden 
• Kommunfullmäktige 

  



  

PROTOKOLL 5 (8)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 69 Revidering av riktlinjer för bostadsformer 
enligt SoL och bosättningslagen 

 Dnr SN 22/0349 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för bostadsformer 

enligt socialtjänstlagen och bosättningslagen. 

2. Revidering av riktlinjer för bostadsformer enligt socialtjänstlagen och 
bosättningslagen är giltiga från den 15 december år 2022 och tills 
vidare. 

Sammanfattning 
Som rutin ses socialkontorets riktlinjer över regelbundet för att uppmärksamma 
behov av eventuella justeringar med anledning av lagförändringar eller andra 
behov.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 21 november år 2022 

• Riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och bosättningslagen 

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

enligt socialtjänstlagen och bosättningslagen. 

2. Revidering av riktlinjer för bostadsformer enligt socialtjänstlagen och 
bosättningslagen är giltiga från den 15 december år 2022 och tills 
vidare. 

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

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenheten (AFI) 
• Biträdande enhetschef Sociala bostäder och transport 
• Biträdande enhetschef Försörjning 
• Biträdande enhetschef Integration och arbete 

  



PROTOKOLL 6 (8) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 Rapporter
Socialchefens rapport 
Arbetsmarknadsområdet flyttas från Socialnämnden 
Socialnämnden har varit ansvarig för arbetsmarknadsområdet denna 
mandatperiod. Övergripande frågor inom arbetsmarknadsområdet kommer 
flyttas till Gymnasie- och arbetslivsnämnden, GAN. Socialkontoret och 
socialnämnden har gjort ett bra arbete och det är med stolthet arbetet med 
arbetsmarknadsområdet överlämnas.  

Helena Åman önskar god jul och gott nytt år samt tackar för det kreativa arbete 
Socialkontoret och socialnämnden har haft tillsammans. Helena är tacksam för 
det hårda arbete som bedrivits för ungdomars bästa och där samarbetet mellan 
kontor och nämnd har löst många uppgifter. 

Gruppbostad  
Agneta von Schoting informerar om gruppbostad som har haft skyddstopp på 
grund av ansträngd arbetsmiljö. Den ansträngda situationen har pågått under tre 
års tid men har nu blivit åtgärdats och skyddsstoppet har upphävts. 

Ordförande Martin Normark (L) tackar socialnämnden och Socialkontoret efter 17 år i 
nämnden och mottar blommor som tack för bra arbete från kontoret och nämnden. 

 Kerstin Ahlin (S) ger tackord till  Martin Normark (L) efter bra samarbete. 



  

PROTOKOLL 7 (8)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 71 Delegationsbeslut 
1. Tillförordnande barn/ungdomsenheten 

 Dnr SN 22/0001 
  

2. Delegeringslista 2022-10-01 - 2022-10-31 
 Dnr SN 22/0014 

  

3. Protokoll delegationsbeslut LVU 11 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

4. Avtal enligt LOV familjerådgivning-Söderstöd AB 
 Dnr SN 22/0332 

  

5. Tillförordnande barn/ungdomsenheten 
 Dnr SN 22/0001 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 8 (8)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 72 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 10 - Revidering av reglemente för arvode 

och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 
inför mandatperiod 2022-2026 
 Dnr KS 22/0144 

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 131 - Modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 
 Dnr KS 22/0567 

  

3. Inbjudan till Origos träff den 2 december 
 Dnr SN 22/0012 

  

4. Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 Dnr SN 22/0324 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 38 - Entledigande av Birgitta Dickson (M) 
som vice ordförande i Socialnämnden 
 Dnr KS 22/0033 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 39 - Val av ny ledamot och vice ordförande 
i Socialnämnden efter Birgitta Dickson (M) 
 Dnr KS 22/0033 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 21 - Inträdesordning för ersättare i 
Kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 
 Dnr KS 22/0405 
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