1 (16)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2019-11-21
Gemaket, 2019-11-21 15:00 – 15:40

Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Martin Normark, ordförande (L)
Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M)
Anni Ullberg (S)
Ricard Wikman Koljo (C)
Susanne Engzell (S)
Daniele Spagnolo (KD)
Jeanette P K Bustos Cesped (V)
Marcus Sköld (M)
Claus Engström (SD)
Annette Nyberg (SD)

Helena Austrell (S)

Övriga deltagare

Närvarande ersättare

Malin Fornander (M)
Ulf Hilonen (L)
Berit Brofalk (C)
Marlene Juthstrand (KD)
Christer Norberg (S)
Johnny Storskörd (SD)
Amal Yazigi (V)
Stig Engcrantz (M)

, sekreterare
, socialchef
, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd
, avdelningschef för utföraravdelningen
, ekonomisk controller
, enhetschef stöd och behandling § 99

Anni Ullberg (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-11-26
kl. 11:00

Paragrafer

§§ 91 - 101

Underskrifter

...................................................................
Sekreterare

Ordförande

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

Justerare

...................................................................
Anni Ullberg (S)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-21

Datum för anslags
uppsättande:

2019-11-26

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................

2019-12-17
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
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2019-11-21
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 91

2019-11-21

Redovisning av öppna jämförelser
2019-ekonomiskt bistånd
Dnr SN 19/0028

Beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 - ekonomiskt
bistånd till handlingarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja
en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2019 års öppna jämförelse för området ekonomiskt bistånd är den nionde till
ordningen sedan 2011.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i öppna jämförelser inom området ekonomiskt bistånd med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019

•

Bilaga - öppna jämförelser 2019 - ekonomiskt bistånd den 11 oktober
2019

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 - ekonomiskt
bistånd till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 92

2019-11-21

Redovisning av öppna jämförelser 2019
- missbruks- och beroendevården
Dnr SN 19/0028

Beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 – missbruksoch beroendevården till handlingarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja
en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2019 års öppna jämförelse för området för missbruks- och beroendevården är
den elfte till ordningen sedan 2009.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i öppna jämförelser inom området missbruks- och beroendevården med
övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019

•

Bilaga – öppna jämförelser 2019 – missbruks- och beroendevård den 14
oktober 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 – missbruksoch beroendevården till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 93

2019-11-21

Redovisning av öppna jämförelser 2019
- sociala barn och ungdomsvården
Dnr SN 19/0028

Beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 - sociala barn
-och ungdomsvården till handlingarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja
en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2019 års öppna jämförelse för området social barn- och ungdomsvård är den
tionde till ordningen sedan 2010.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i öppna jämförelser inom området social barn- och ungdomsvård med
övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019

•

Bilaga – öppna jämförelser 2019 - sociala barn- och ungdomsvården
den 16 oktober 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 - sociala barn
-och ungdomsvården till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 94

2019-11-21

Redovisning av öppna jämförelser 2019
- stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS
Dnr SN 19/0028

Beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 - stöd till
personer med funktionsnedsättning enligt LSS till handlingarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2019 års öppna jämförelse för området stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS är den nionde till ordningen sedan 2011.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i öppna jämförelser inom området stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS med övriga nordvästkommuner (Ekerö,
Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt
med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019

•

Bilaga – öppna jämförelser 2019 - stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS handlingarna den 14 oktober 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 - stöd till
personer med funktionsnedsättning enligt LSS till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 95

2019-11-21

Översyn av ansvar för
bidragsutbetalning till föreningar inom
funktionshinderområdet
Dnr SN 19/0220

Beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ansvaret för
bidragsutbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kultur- och
fritidsnämnden i och med detta beslut överför den budget som är
avsedd till för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Socialnämndens
föreningsbidrag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet,
ska föras över till Socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en
budget för utbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet under
2020 till Socialnämnden. Socialnämnden uppdrar även till socialkontoret ta
fram nya riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens med Kultur- och
fritidsnämndens nya riktlinjer och som inkluderar föreningar inom
funktionshinderområdet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019

Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ansvaret för
bidragsutbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kultur- och
fritidsnämnden i och med detta beslut överför den budget som är
avsedd till för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-21

3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Socialnämndens
föreningsbidrag.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschef
Avdelningschef Fritid

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 96

2019-11-21

Statistikrapport kvartal 3
Dnr SN 19/0182

Beslut
Socialnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal tre.

Sammanfattning
Statistikrapporter ska lämnas kvartalsvis. Under 2019 har en rapport lämnats in
för de första två kvartalen. Den här rapporten behandlar statistik för kvartal tre
och tolv månader bakåt.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29

•

Statistikrapport kvartal 3

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal tre.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 97

2019-11-21

Val av kontaktpolitiker Gruppbostäder
och servicebostäder enligt LSS
Dnr SN 19/0008

Beslut
Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Sedan beslut om kontaktpolitiker togs den 31 januari 2019 har en plats blivit
ledig. Det finns därför en ledig plats som kontaktpolitiker på ovanstående
verksamhet som ska tillsättas.
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 6 november 2019
Riktlinjer kontaktpolitiker

Förslag till beslut
Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS
En representant (tillsammans med Susanne Engzell (S), Jeanette Bustos Cesped
(V) och Daniele Spagnolo (KD))

Beslutsgång
Ordförande frågar om det finns någon intresserad av uppdraget, då ingen
anmäler intresse för uppdraget som kontaktpolitiker yrkar ordförande på att
ärendet bordläggs. Han finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Den valda
Ansvarig handläggare på socialkontoret.

Utdragsbestyrkande

10 (16)

11 (16)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 98

2019-11-21

Sammanträdestider för Socialnämnden
2020
Dnr SN 19/0236

Beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2020
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden och dess
beredningsgrupp för år 2020. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2020:
Socialnämnden
beredning kl. 15.00

Socialnämnden
kl. 15.00

Socialnämndens
arbetsutskott (torsdagar)
kl. 08.30

23 januari

30 januari

16 januari

13 februari

20 februari

13 februari

26 mars

2 april

12 mars, 23 april

12 maj (tisdag)

19 maj (tisdag)

14 maj, 25 juni, 16 juli

22 september (tisdag)

29 september (tisdag)

13 augusti, 17 september

15 oktober

22 oktober

15 oktober, 12 november

3 december

10 december

10 december

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-21

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2020
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Socialnämnden.
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 99

2019-11-21

Rapporter

Temaärende – Bryggan informerar om sin verksamhet
, enhetschef stöd och behandling berättar om verksamheten
Bryggan och deras första linjen psykiatri.

Socialchefen informerar
, socialchef informerar nämnden om:
•

•

Justerandes sign

Innan årsskiftet ska uppdraget ”Personligt ombud” vara igång. Ett
personligt ombud hjälper personer som behöver ett extra vardagsstöd.
Företaget Parasoll bedriver personligt ombudsverksamhet på uppdrag
av sex kommuner i nordvästra delen av regionen, Upplands-Bro är en
av dessa.
Advokatjouren – vilket är en kostnadsfri mottagning där en advokat
hjälper kommunmedlemmar med en första genomgång av juridiska
problem. Advokat finns tillgänglig varannan tisdag, jämna veckor, kl.
15.30-17.30. Rådgivningen sker i ett avskilt rum vid Kontaktcenter i
kommunhuset i Kungsängen.
Nytt för hösten är även att verksamheten startar i Brohuset i Bro,
advokat kommer att finnas på plats en gång per månad, tisdagar var
fjärde vecka, klockan 15.30-17.30.

Utdragsbestyrkande

13 (16)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 100

Justerandes sign

2019-11-21

Delegationsbeslut

1.

Delegationsbeslut 2019-10-10

2.

Delegeringslista 2019-10-01 - 2019-10-31

3.

Delegationslista - avgiftsbeslut, 19-10-01 - 10-10-31

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 101

Justerandes sign

2019-11-21

Anmälningar

1.

Remissvar Läkemedelsverkets remiss dnr 3.1.1-2019-044392 om förslag
till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter och förordnande av
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2.

Meddelande från IVO gällande stängd e-tjänst 21/10 - 28/1–2020

3.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommun den
27 september 2019

4.

Remissvar Läkemedelsverkets remiss dnr 3.1.1-2019-044392 om förslag
till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter och förordnande av
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

5.

Remissvar Läkemedelsverkets remiss dnr 3.1.1-2019-044392 om förslag
till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter och förordnande av
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

6.

Delegationslista 2019-01-01 - 2019-09-30

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 207 - Sammanträdestider 2020 för
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 206 - Förändring av styr- och
budgetprocess

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 205 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 204 - Redovisning av obesvarade motioner
2019

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 220 - Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Sussanne Persson (V)

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 219 - Entledigande av Sussanne Persson
(V) som ersättare i Socialnämnden

13.

Samråd ändring av detaljplan Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (NorrbodaBrunna handels- och verksamhetsområde), nr 1301Ä2, Kungsängen

14.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-30

15.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober
2019 - Entledigande av Marcus Sköld (M) som ersättare i Socialnämnden

16.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober
2019 - Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Cecilia Norlin (M)
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-11-21

17.

Kommunstyrelsens beslut § 126 - Underlag till budget 2020 för
Kommunstyrelsen

18.

Kommunstyrelsens beslut § 132 - Upplands-Bro kommuns risk och
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022

Utdragsbestyrkande
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