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Justering av föredragningslista
§ 30 ”Projektering gällande en gruppbostad enligt LSS - projektbudget samt
avsteg från beslutat funktionsprogram” tas bort från dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Svar på revisionsrapport gällande
granskning av kommunens hantering
av covid-19
Dnr SN 21/0124

Beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på revisionsrapport
gällande granskning av kommunens hantering av covid-19.
2. Socialnämnden skickar sitt svar till kommunens förtroendevalda
revisorer senast den 31 augusti 2021.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av
Upplands-Bro kommuns hantering utav covid-19. Syftet med granskningen är
att bedöma om Kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig planering,
styrning, och intern kontroll under hanteringen av covid-19. Utöver detta har
granskningen även berört verksamheter som Socialnämnden, Äldre- och
omsorgsnämnden samt Bygg- och miljönämnden ansvarar för.
EY samlade bedömning i sin revisionsrapport är bland annat att
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun, i all väsentlighet, har säkerställt
en tillräcklig planering och styrning av krisberedskapen under hanteringen av
covid-19.
Den anmärkning som EY riktar till Socialnämnden handlar om socialchefens
delegerande beslutsrätt avseende ett beslut om ett tillfälligt besöksförbud i
kommunens LSS gruppbostäder ifrån den 27 mars år 2020.
Socialkontoret delar inte den anmärkning som EY ger nämnden. Det beslut
som EY anmärker på togs som ett ordförandebeslut i enlighet med 6 kap. 39 §
kommunallagen samt punkt 1.1 i Socialnämndens delegationsförteckning. Inte
utav socialchefen på delegation som det står i revisionsrapporten. Beslutet
fattades i syfte att skydda de boende på gruppbostäder, som ofta tillhör
riskgrupp, från att smittas av coronaviruset.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 april år 2021

•

Bilaga 1 - revisionsskrivelse den 13 mars 2021

•

Bilaga 2 – revisionsrapport gällande granskning av kommunens
hantering av covid-19

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på revisionsrapport
gällande granskning av kommunens hantering av covid-19.
2. Socialnämnden skickar sitt svar till kommunens förtroendevalda
revisorer senast den 31 augusti 2021.

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

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer senast den 31
augusti 2021
Avdelningschef, social- och arbetsmarknadsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 27

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Kvalitetsberättelse år 2020
Dnr SN 21/0144

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitets- och verksamhetsberättelser
från utförare i intern och extern regi med de rekommendationer till
förbättringar som socialkontoret ger.

Reservationer
Claus Engström (SD) och Jasmin Norberg (SD) reserverar sig mot beslutet, och
lämnar följande reservationstext:
”Avseende klagomål på missbruk, våld i nära relationer, har diverse synpunkter
såväl som klagomål varit föremål för diskussion med berörd handläggare. Man
har dessutom uttalat att en fråga potentiellt skulle kunna utgöra underlag för ett
förbättringsarbete, dock utan vidare åtgärder. SD finner det beklagansvärt att
man inom missbruksvården väljer att inte se över varken rutiner eller arbetssätt
trots brister och klagomål. Inkomna punkter samt klagomål har inte föranlett
någon som helst påverkan på verksamhetens arbetssätt, heller inte dess
struktur.
SD undrar naturligtvis varför man inte är angelägen om att se över
arbetsmetoderna, när det under 2020 inkommit fler klagomål än vad som torde
anses vara rimligt?”

Sammanfattning
Socialnämndens verksamheter styrs i huvudsak av lagstiftning i SoL, LSS,
LVU och LVM. Verksamhet som utgår från nämnd lagstiftning har en
skyldighet att upprätta en kvalitetsberättelse. Den nämndövergripande
kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av nämndens alla verksamheter,
såväl myndighetsdelar som utförardelar. Den ska ge en överskådlig bild av
nämndens alla områden.
Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt
uppmärksammade.
Utöver de verksamheter som drivs i egen regi har nämnden överlåtit vissa
verksamheter till privata aktörer. Dessa verksamheter ska enligt avtal skriva en
kvalitets- eller verksamhetsberättelse. Samtliga berättelser är bilagda ärendet
vars innehåll sammanfattas under egen rubrik i tjänsteskrivelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Socialnämndens kvalitetsberättelse, verksamhet i egen regi
Kvalitet- och verksamhetsberättelse 2020 A&L psykoterapi,
familjerådgivning
Verksamhetsberättelse 2020 Stiftelsen Parasoll
Kvalitetsberättelse 2020 Destinys Care AB
Kvalitets- och verksamhetsrapport Carelli Assistans AB

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitets- och verksamhetsberättelser
från utförare i intern och extern regi med de rekommendationer till
förbättringar som socialkontoret ger.

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

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Familjerådgivningen, A&L psykoterapi

•

Personligt ombud, Stiftelsen Parasoll

•

Ledsagar- och avlösarservice, Destinys Care AB

•

Personlig assistans, Carelli Assistans AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 28

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Tertialrapport 1 år 2021
Dnr SN 21/0005

Beslut
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans.
2. Socialnämnden översänder tertialrapport 1 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

Särskilda uttalanden
Jasmin Norgren (SD) och Claus Engström (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 2,5 mnkr, vilket motsvarar 2,9
procent varav kostnader för covid-19 uppgår till 1,9 mnkr. Underskottet beror i
huvudsak på höga kostnader för externa placeringar samt
arbetsmarknadsenheten. På helår prognostiseras ett underskott med 7,0 mnkr
motsvarande 2,7 procent.
Ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat med 0,1 mnkr motsvarande 0,9
procent. På helår prognostiseras ekonomiskt bistånd enligt budget.
Under år 2021 har kostnaderna kopplade till covid -19 uppgått till 1,9 mnkr. De
extra kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av covid-19
avser främst personalkostnader till följd av sjukskrivningar.
Åtgärdsplan för ekonomi i balans bifogas ärendet.
Tertialrapporten beskriver hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende
nämndmålen fortskrider, övergripande bedöms målen hittills vara delvis
uppnådda.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 maj år 2021.

•

Tertialrapport 1 år 2021 – Socialnämnden

•

Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 1 2021 – Socialnämnden

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans.
2. Socialnämnden översänder tertialrapport 1 år 2021 med bilagd
åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Sverigedemokraternas räkning:
”Som vanligt finner man i förvaltningens tertialrapporter ett antal "nämndmål"
och utfallet för dessa mål redovisas sedan i ett antal tabeller.
Typiskt för flera av dessa tabeller är att det saknas redovisning av utfallet för
tidigare år, vilket tyder på att dessa nämndmål antingen är nya för året eller att
det handlar om befintliga mål som inte mäts och redovisas. Om det handlar om
befintliga mål, så betyder det att kontinuitet saknas och man kan därmed inte se
den aktuella trenden.
Exempel på denna typ av bristfällig redovisning (för år 2020) återfinns i
tabellerna på sidan 7, 8, 10, 12, 15, 18, 19 och 20.”

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef, social- och arbetsmarknadsavdelningen
Enhetschefer, social- och arbetsmarknadsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

§ 29 Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse
kostnadsansvar hjälpmedel och
medicintekniska produkter
Dnr SN 21/0136

Beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och
sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga
fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.
Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta
vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och
medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende

•

Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Förslag till beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Projektering gällande en gruppbostad
enligt LSS - projektbudget samt avsteg
från beslutat funktionsprogram
Dnr SN 17/0070

Ärendet utgår från dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Svar på ledamotsinitiativ från Kerstin
Ahlin (S) - Säker gångväg till Daglig
verksamhet Västra Rydsvägen
Dnr SN 21/0067

Beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på ledamotsinitiativet
Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra Rydsvägen ifrån den 18
februari 2021.
2. Socialnämnden anser att frågan bör väckas i den Tekniska nämnden.

Sammanfattning
På Socialnämndens sammanträde den 18 februari 2021 väckte Kerstin Ahlin
(S) ledamotsinitiativet ”Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra
Rydsvägen”. Socialnämnden beslutade på sammanträdet den 18 februari 2021
§ 10 att lämna över ärendet till socialkontoret för beredning.
Socialkontoret anser att frågan om att skapa en säker gångväg till daglig
verksamhet på Västra Rydsvägen är av vikt och bör belysas. Socialkontoret
anser dock att frågan bör väckas i den Tekniska nämnden då denna nämnd är
ansvarig för det verksamhetsområde som ledamotsinitiativet berör.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2021

•

Bilaga - ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin (S) - Säker gångväg till
Daglig verksamhet Västra Rydsvägen den 18 februari 2021

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på ledamotsinitiativet
Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra Rydsvägen ifrån den 18
februari 2021.
2. Socialnämnden anser att frågan bör väckas i den Tekniska nämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Tekniska nämnden
Ledamotsinitiativtagen
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Ansökan om föreningsbidrag 2021 Upplands-Bro Anhörigförening
Dnr SN 21/0148

Beslut
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
25 000 kronor för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom
området anhörigstöd till individer med funktionsnedsättning tillhör denna
kategori.
Upplands-Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell, partipolitiskt
och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön, diagnos
eller etnicitet hos den närstående.
Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag på 25 000 kronor
för verksamhetsåret 2021. Socialkontoret anser att Upplands-Bro
Anhörigförening uppfyller kraven för att erhålla föreningsbidrag ifrån
Socialnämnden och föreslår att föreningen erhåller 25 000 kr i föreningsbidrag
för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021.

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
25 000 kronor för verksamhetsåret 2021.

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

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Socialkontorets kamrer
Föreningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Ansökan om föreningsbidrag från BRIS,
barnens rätt i samhället, för år 2021
Dnr SN 21/0109

Beslut
Socialnämnden beviljar BRIS, barnens rätt i samhället, 73 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021.

Särskilda uttalanden
Claus Engström (SD) och Jasmin Norberg (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom
området barn som far illa tillhör denna kategori. BRIS ansöker om 73 000 kr i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021.
Socialkontoret anser att BRIS uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag
ifrån Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.
Då Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag 2021 är begränsade
föreslår socialkontoret att BRIS erhåller 10 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar BRIS, barnens rätt i samhället, 10 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anni Ullberg (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att Socialnämnden
ska bevilja BRIS, barnens rätt i samhället, 73 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021.
Martin Normark (L) yrkar för Alliansens räkning på att Socialnämnden ska
bevilja BRIS, barnens rätt i samhället, 73 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021.
Jeanette Bustos Cesped (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, att Socialnämnden
beviljar BRIS, barnens rätt i samhället, 73 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att Socialnämnden beslutar enligt
detta förslag.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Socialkontorets kamrer
Föreningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Ansökan om föreningsbidrag från Bro
Härads Rödakorskrets för år 2021
Dnr SN 21/0149

Beslut
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets föreningsbidrag med 25 000
kr för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun
inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom det
humanitära området tillhör denna kategori.
Bro Härads Rödakorskrets är en del utav Svenska Röda Korset och har cirka
250 medlemmar i Upplands-Bro kommun. Organisationen bedriver arbete som
bland annat riktar sig till anhöriga.
Bro Härads Rödakorskrets ansöker om föreningsbidrag på 25 000 kronor för
verksamhetsåret 2021. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets
uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då
föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. Socialkontoret föreslår
att Bro Härads Rödakorskrets erhåller 25 000 kr i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets föreningsbidrag med 25 000
kr för verksamhetsåret 2021.

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

Justerandes sign

Socialkontorets kamrer
Föreningen

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Ansökan om föreningsbidrag från
Reumatikerförbundet JärfällaUpplands-Bro för år 2021
Dnr SN 21/0139

Beslut
Socialnämnden beviljar Reumatikerförbundet Järfälla - Upplands-Bro
föreningsbidrag med 27 160 kronor för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun
inom nämndens verksamhetsområde. Patientorganisationer tillhör denna
kategori.
Föreningen har 388 medlemmar och har tidigare sökt grundbidrag genom
Kultur- och fritidsnämnden. De har då erhållit 70 kronor per medlem.
Reumatikerförbundet Järfälla - Upplands-Bro ansöker om föreningsbidrag från
Socialnämnden för verksamhetsår 2021. Socialkontoret anser att
Reumatikerförbundet Järfälla - Upplands-Bro uppfyller kraven på att erhålla
föreningsbidrag från Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar
socialtjänstens. Socialkontoret föreslår att Reumatikerförbundet JärfällaUpplands-Bro erhåller 27 160 kronor i föreningsbidrag för verksamhetsår
2021.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2021

•

Ansökan om grundbidrag från Reumatikerförbundet Järfälla-UpplandsBro

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Reumatikerförbundet Järfälla - Upplands-Bro
föreningsbidrag med 27 160 kronor för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Socialkontorets kamrer
Föreningen
Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Ansökan om föreningsbidrag från
Föreningen HjärtLung Järfälla
Upplands-Bro för år 2021
Dnr SN 21/0142

Beslut
Socialnämnden beviljar föreningen HjärtLung Järfälla Upplands-Bro
föreningsbidrag med 2 000 kronor för verksamhetsår 2021.

Sammanfattning
Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun
inom nämndens verksamhetsområde. Patientorganisationer tillhör denna
kategori.
HjärtLung Järfälla Upplands-Bro ansöker om föreningsbidrag med 2 000
kronor för verksamhetsår 2021. Socialkontoret anser att HjärtLung Järfälla
Upplands-Bro uppfyller krav för att erhålla föreningsbidrag från
Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.
Socialkontoret föreslår att HjärtLung Järfälla Upplands-Bro erhåller 2 000
kronor i föreningsbidrag för verksamhetsår 2021.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj år 2021

•

Ansökan om föreningsbidrag från föreningen HjärtLung Järfälla
Upplands-Bro

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar föreningen HjärtLung Järfälla Upplands-Bro
föreningsbidrag med 2 000 kronor för verksamhetsår 2021.

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

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Socialkontorets kamrer
Föreningen HjärtLung Järfälla Upplands-Bro
Utdragsbestyrkande
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§ 37

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Ansökan om föreningsbidrag från
kvinnojouren Anna för år 2021
Dnr SN 21/0159

Beslut

Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 162 750
kronor för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för föreningsbidrag för samtliga föreningar och
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun
och som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom
Socialnämndens verksamhetsområden.
Kvinnojouren Anna ansöker för år 2021 om föreningsbidrag med 162 750
kronor. Då Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår
socialkontoret att föreningen erhåller bidrag med 120 000 kronor för
verksamhetsår 2021.
Från år 2022 kommer Kvinnojouren att istället för att ansöka om ett årligt
föreningsbidrag, ingå avtal med Upplands-Bro kommun om ett IOP-avtal,
idéburet offentligt partnerskap. Ett sådant avtal innebär att föreningen
tillförsäkras ett årligt bidrag under avtalstiden, utan ansökan.

Beslutsunderlag
•

Verksamhetsberättelse år 2020 Kvinnojouren Anna

•

Verksamhetsplan år 2021 Kvinnojouren Anna

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000
kronor för verksamhetsåret 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) yrkar för Alliansens räkning på att Socialnämnden ska
bevilja Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 162 750 kronor för
verksamhetsåret 2021.
Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till Alliansens
förslag till beslut.
Jeanette Bustos Cesped (V) yrkar bifall till Alliansens förslag till beslut.
Claus Engström (SD) yrkar bifall till Alliansens förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-05-27

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Socialnämnden ska
bevilja Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 162 750 kronor för
verksamhetsåret 2021, och finner att nämnden beslutar enligt detta förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
Socialkontorets kamrer

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Uppsägning av hyresavtal Violinvägen
Dnr SN 21/0133

Beslut
1. Socialnämnden säger upp hyresavtal med AB Upplands-Bro
Kommunfastigheter.
2. Socialnämnden delegerar till socialchef att underteckna och skicka
uppsägning till AB Upplands-Bro Kommunfastigheter.

Sammanfattning
Den stora flyktingvågen under åren 2015 och 2016 bidrog till ett ökat krav på
kommunen att ta emot ett större antal flyktingar. För att möta detta behov
fattade Samhällsbyggnadskontoret den 15 maj år 2017 beslut om att låta bygga
ett paviljongboende på Violinvägen i Brunna.
Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 31 december år 2021, 5
år. Enligt upprättat hyresavtal mellan Cramo Adapteo AB och AB UpplandsBro Kommunfastigheter upphör nuvarande avtal den 7 december år 2021 och
ska sägas upp senast den 7 juni år 2021.
Socialkontoret och AB Upplands-Bro Kommunfastigheter har upprättat ett
internt hyresavtal som reglerar uppsägningstid och ekonomiskt ansvar.
Kostnader för lokaler mäts i årshyra per kvadratmeter. Violinvägens kostnad
ligger på cirka 6 400 kronor /kvadratmeter och år. Motsvarande genomsnittliga
kostnad för kommunens egna lokaler är från 400 till 1 500 kronor/
kvadratmeter och år.
Socialnämndens uppsägning av hyresavtalet ger möjligheter att inventera och
utnyttja andra lösningar för boende för målgruppen som förutom mer
kostnadseffektiva lösningar även ger ökade förutsättningarna för flyktingar att
erhålla ett tryggare och mer långsiktigt boende och därmed en god etablering.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 6 maj år 2021

•

Hyresavtal mellan Upplands-Bro Kommun, Socialkontoret och AB
Upplands-Bro Kommunfastigheter

•

Samhällsbyggnadskontorets delegationsbeslut om tillfälligt bygglov
daterat den 15 maj år 2017, diarienummer BYGG. 2016.590

•

Hyresavtal mellan Cramo Adapteo AB och Upplands-Bro
Kommunfastigheter, för Violinvägen, Brunna 6:1

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
1. Socialnämnden säger upp hyresavtal med AB Upplands-Bro
Kommunfastigheter.
2. Socialnämnden delegerar till socialchef att underteckna och skicka
uppsägning till AB Upplands-Bro Kommunfastigheter.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialchef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Val av ny ledamot i Socialnämndens
beredning efter Anette Nyberg (SD)
Dnr SN 18/0206

Beslut

Socialnämnden utser Jasmine Norgren (SD) till ytterligare deltagare i
Socialnämndens beredning.

Sammanfattning
Vid Socialnämndens första sammanträde som hölls den 10 januari 2019 tog
nämnden beslut om formerna för beredningen under mandatperioden.
Nämnden beslutade att:
-

Socialnämndens beredning ska bestå av 7 ledamöter och ersättare vid
behov

-

Socialnämndens beredning ska bestå av socialnämndens presidium
samt en ledamot vardera från övriga partier som är invalda i
socialnämnden.

Socialnämndens presidium består av Martin Normark (L), Birgitta Dickson
(M) och Kerstin Ahlin (S). Invalda i beredningen är Jeanette Bustos Cesped
(V), Ricard Wikman Koljo (C), Daniel Spagnolo (KD) och Anette Nyberg
(SD).
Anette Nyberg (SD) är entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
Socialnämnden sedan 30 september 2020 (KF § 137, 2020) och en ny ledamot
till beredningen behöver därför utses.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 30 september 2020

Förslag till beslut
Till ytterligare deltagare i Socialnämndens beredning utses XX.

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) föreslår att Socialnämnden utser Jasmin Norgren (SD)
till ytterligare deltagare i Socialnämndens beredning.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Socialnämnden utser
Jasmine Norgren (SD) till ytterligare deltagare i Socialnämndens beredning,
och finner att nämnden beslutar enligt detta förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Den valde
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Rapporter

Temaärende - Projektering av gruppbostad
Frank Renebo, fastighetschef, presenterar projekteringen av gruppbostad enligt
LSS.
Temaärende - Arbete, försörjning och integrationsenheten
enhetschef Arbete, Försörjning och Integration,
presenterar enhetens nya organisation som gäller sedan 1 januari 2021.

Socialchefens rapport
Covid-19
-

Inga personer är smittade inom Socialnämndens verksamhetsområde.
Vi har haft liten spridning under pandemin inom verksamheten.
Vaccinering i fas 4 pågår. Statistik från Upplands-Bro kommun daterad
den 6e maj visar att 8129 personer hade fått dos 1 och 2074 personer
var färdigvaccinerade. Kommunen har ingen vaccinationslokal.

Arbetsmarknadsstatistik
-

Justerandes sign

Uppdaterad arbetsmarknadsstatistik kommer att skickas ut till nämnden
löpande. Socialkontoret följer utvecklingen aktivt.
Den öppna arbetslösheten visar en nedåtgående trend. Dock ligger
Upplands-Bro kommun högre än länet och riket.
Fler kvinnor än män är arbetslösa
4,8 % är öppet arbetslösa i kommunen (att jämföra med riket 3,7%,
länet 4,3 %, Järfälla 5,0 %, Sigtuna 6,6 % och Solna 3,7 %)
8,4 % av utrikes födda är öppet arbetslösa i kommunen (att jämföra
med riket 7,9 %, länet 7,7 %, Järfälla 8,4 %, Sigtuna 10,4 % och Solna
6 %)

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Delegationsbeslut

1.

Delegeringslista 2021-03-01 - 2021-03-31
Dnr SN 21/0013

2.

Rekvirering av statsbidrag PRIO-medel år 2021
Dnr SN 21/0100

3.

Rekvirering av statsbidrag, PRIO medel ungdomsmottagningen
Dnr SN 21/0158

4.

Ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar 2021
Dnr SN 21/0098

5.

Ansökan om statsbidrag - Habiliteringsersättning
Dnr SN 21/0103

6.

Delegeringslista 2021-04-01 - 2021-04-30
Dnr SN 21/0013

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Anmälningar

1.

Inbjudan och program till samverkansmöte med de kommunala
pensionärsråden och hälso- och sjukvårds-förvaltningen, 6 maj 2021
Dnr KS 21/0017

2.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuners
sammanträde den 25 mars 2021
Dnr KS 21/0048

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen
delegeras till kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0148

4.

Protokoll från slut- och årsstämma i Aktiebolaget Vårljus den 1 april 2021
Dnr KS 21/0207

5.

Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro
Dnr KS 21/0226

6.

Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar
Dnr KS 21/0292

7.

Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP
Bro
Dnr SN 20/0233

8.

Inbjudan - Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal
dödsbohandläggning den 29 september 2021
Dnr SN 21/0011

9.

Inbjudan till lanseringskonferens för Irischatten - för tjejer med npf
Dnr SN 21/0011

10.

Länsstyrelsens inbjudan till konferens om Barn- och funktionsrätt – hur
arbetar vi för alla barns bästa?
Dnr SN 21/0011

11.

Dom i mål 11767-21 , gällande överklagan av beslut rörande enligt
bistånd. Rätten beslutade nämnden har
därmed haft fog för sitt beslut
Dnr SN 21/0017

12.

Justerandes sign

Dom i mål 14418-21, gällande överklagan av beslut bistånd, enligt 4 Kap
1§. Rätten beslutade avslår överklagandet
Dnr SN 21/0017

Utdragsbestyrkande

28 (30)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

13.

Inbjudan - Digitala konferensen "Samverkan mellan socialtjänst och
allmännytta - Tillsammans för tryggare boendeförhållanden" den 3 juni
2021
Dnr SN 21/0104

14.

SKR:s rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst – information inför
fakturering 2021 (dnr: 18/00295)
Dnr SN 21/0104

15.

Process och arbetsrutin för Ungdomsjobb 2021
Dnr SN 21/0143

16.

Begäran om yttrande - Motion om att inrätta en familjecentral i UpplandsBro kommun
Dnr SN 21/0153

17.

Dom i mål 5864-21, gällande bredande av vård av unga, enligt 1§andra
stycket och 2 § lagen. Rätten beslutar om vård ska gälla omedelbart
Dnr SN 21/0017

18.

Dom i mål 14549-21, gällande omedelbart omhändertagande av unga.
Rätten avskriver målet
Dnr SN 21/0017

19.

Inbjudan till digital konferens "Jämlik Barndom"
Dnr SN 21/0011

20.

Webbseminarium Lån av fritidshjälpmedel ger bättre folkhälsa och
roligare fritid
Dnr SN 21/0011

21.

Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag vår 2021
Dnr KS 20/0760

22.

Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade motioner
vår 2021
Dnr KS 20/0761

23.

Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 21/0011

24.

Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020
Dnr KS 21/0278

Utdragsbestyrkande
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25.

Inbjudan forskningsprojekt skillnader vid bedömningar och beslut enligt
SoL och LSS
Dnr SN 21/0011

26.

BoF Barn och familjejourens verksamhetsberättelse med årsredovisning
2020
Dnr SN 21/0169

27.

Socialkontorets Samverkansprotokoll 2021-04-06
Dnr SN 21/0009

28.

Inbjudan till informationsträff om #DelaktighetsBoosten 2021
Dnr SN 21/0011
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