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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 78

2018-09-20

Delårsbokslut 2018 med helårsprognos
Dnr SN 18/0078

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2018 med helårsprognos per
den 31 augusti 2018 och översända densamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Delårsbokslut
Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 16,2 mnkr vilket
motsvarar 6 % och ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 0,5 mnkr
motsvarande 3 %.
Helårsprognos
Socialnämnden visar en positiv avvikelse i helårsprognosen med 4,3 mnkr.
Ekonomiskt bistånd visar en negativ avvikelse i helårsprognosen med 0,9
mnkr.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 18 september 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2018 med helårsprognos per
den 31 augusti 2018 och översända densamma till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 79

2018-09-20

Budgetförslag 2019
Dnr SN 18/0113

Beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2019 till kommunstyrelsen som
underlag till beredning av budget 2019.

Sammanfattning
Budgetförslag för år 2019 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som
givits enligt budgetdirektiv 2019 som för Socialnämnden är ett tillskott på
27 222 tkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd lämnas oförändrad.
Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv redovisa konsekvenser av
förändringar inom verksamheterna avseende volymförändringar, särskilda
satsningar och kostnadsökningar/sänkningar.
18 347 tkr avsätts till volymökningar där framförallt ett ökat behov finns inom
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Behovet
inom omsorg om personer med funktionsnedsättning gäller främst grupp- och
servicebostäder.
Särskilda satsningar för 2019 uppgår till 1 034 tkr och avser utökning av
personal inom myndighetsenheterna samt lönesatsningar på
myndighetshandläggare. Löne- och prisuppräkningar för 2019 beräknas till
7 719 tkr.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2019 till Kommunstyrelsen som
underlag till beredning av budget 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden
Björn Liljedahl (M), Anette Nyberg (SD) och Irene Eklöf (L) deltar inte i
beslutet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 80

2018-09-20

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt
bistånd
Dnr SN 18/0098

Beslut
Socialnämnden godkänner delrevidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning
Ärendet avser en delrevidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Revideringen avser handläggning av ensamkommande ungdomar.
De ensamkommande ungdomarna kan ansöka om försörjningsstöd från det att
de fyller 18 år. Tidigare fick de ungdomar som bor i Upplands-Bro kommuns
eget stödboende ekonomisk ersättning som utbetalades av LANE.
De ensamkommande ungdomarna kan ansöka om studiemedel från 1 juli det år
de fyller 20 år. De ska ansöka både om bidragsdelen och lånedelen för att bli
självförsörjande. Tidigare fick Upplands-Bro kommun ersättning för
ungdomarna till de fyllde 21 år. Enligt de nya reglerna får Upplands-Bro
kommun ersättning till och med juni det år ungdomen fyller 20 år.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28

•

Utdrag ur riktlinjerna för ekonomiskt bistånd

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delrevidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 81

2018-09-20

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- våld i nära relationer
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen 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 med 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.
2017 års Öppna jämförelse för området våld i nära relationer är den sjätte till
ordningen sedan 2012.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området våld i nära relationer 2017 med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018

•

Bilaga- öppna jämförelser 2018- våld i nära relationer den 26 juni 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 82

2018-09-20

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen 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.
2016 genomfördes den senaste öppna jämförelsen inom området hemlöshet och
utestängning ifrån bostadsmarknaden då Socialstyrelsen genomförde sin
nationella undersökning inom området 2017.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i öppna jämförelser 2018 inom området hemlöshet och utestängning
från bostadsmarknaden med övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna,
Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms
län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018

•

Bilaga- öppna jämförelser 2018- hemlöshet och utestängning från
bostadsmarkanden den 26 juni 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 83

2018-09-20

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- sociala barn och ungdomsvården
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen 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.
2017 års Öppna jämförelse för området social barn- och ungdomsvård är den
åttonde till ordningen sedan 2010.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området social barn- och ungdomsvård 2017 med
övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby). Stockholm och riket särredovisas ej utav
Socialstyrelsen i denna Öppna jämförelse och är således ej med i resultatet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018

•

Bilaga- öppna jämförelser 2018- sociala barn- och ungdomsvården den
26 juni 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef barn och unga
Enhetschef stöd och behandling

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 84

2018-09-20

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- missbruks- och beroendevården
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen 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.
2018 års öppna jämförelse för området för missbruks- och beroendevården är
den tionde till ordningen sedan 2009.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i öppna jämförelser 2018 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 9 augusti 2018

•

Bilaga- öppna jämförelser 2018 - missbruks- och beroendevården den
26 juni 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 85

2018-09-20

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- ekonomiskt bistånd
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen 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.
2018 års öppna jämförelse för området ekonomiskt bistånd är den åttonde 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 9 augusti 2018.

•

Bilaga- öppna jämförelser 2018- ekonomiskt bistånd den 26 juni 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 86

2018-09-20

Redovisning av tillfälligt bidrag
Föreningen Frivilliga Familjehemfebruari till juni 2018
Dnr SN 18/0033

Beslut
Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga Familjehems redovisning av
utbetalat föreningsbidrag mellan perioden 1 februari till 30 juni 2018.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 19 februari 2018 § 22 att ge föreningen Frivilliga
Familjehem i Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 250 000 kr enligt
riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. Beslutet avsåg
perioden 1 februari till den 30 juni. Enligt riktlinjen ska föreningen redovisa
hur bidraget har använts i en rapport. Rapporten skulle vara Socialnämnden
tillhanda senast den 31 augusti.
Redovisningen inkom den 27 augusti 2018. Socialkontoret bedömer att
föreningen Frivilliga Familjehems redovisning uppfyller de krav som ställs i
riktlinjen. En revisor har även godkänt redovisningen. Kontoret vill dock
markera att bidraget har gått till aktiviteter som inte ingick i det beslut om
Socialnämnden tog i februari 2018. Kontoret kommer inte kräva tillbaka
summan på 12 591 kr men kommer inte att godkänna utgiftsposter utöver de
som framgår i Socialnämndens beslut framöver.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2018

•

Bilaga- redovisning av tillfälligt bidrag till föreningen Frivilliga
familjehem i Upplands-Bro februari till juni 2018, inkommet den 27
augusti 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga Familjehems redovisning av
utbetalat föreningsbidrag mellan perioden 1 februari till 30 juni 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun
Socialkontorets kamrer på kvalitet- och verksamhetsstöd för kännedom

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 87

2018-09-20

Reviderad riktlinje för fördelning av
tillfälligt bidrag till förening som arbetar
för ensamkommande barn som fyller 18
år under asylprocessen
Dnr SN 18/0035

Beslut
Socialnämnden beslutar om att anta riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag
till förening som arbetar för ensamkommande ungdomar över 18 år i
asylprocess.

Sammanfattning
Den 19 februari 2018 § 21 beslutade Socialnämnden om att anta riktlinje för
fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för ensamkommande
barn som fyller 18 år under asylprocessen. Nämndens beslut var tidsbegränsat
till och med den 30 juni 2018.
Riktlinjen har nu reviderats och gäller för perioden den 1 oktober 2018 till och
med den 31 december 2018. Ansökningar om tillfälligt bidrag ska vara
inkommen till kommunen senast den 15 oktober 2018.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 4 september 2018

•

Bilaga – riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som
arbetar för ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocess den 4
september 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om att anta riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag
till förening som arbetar för ensamkommande ungdomar över 18 år i
asylprocess.

Reservationer och särskilda uttalanden
Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Anette Nyberg (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraternas ledamot blev ej kallad till infomöte som föregick
beredning. Och har därför ingen möjlighet att sätta sig in i ärendet.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 88

2018-09-20

Ansökan om fortsatt tillfälligt bidrag till
förening som arbetar för
ensamkommande barn som fyller 18 år
under asylprocessen- oktober till
december 2018
Dnr SN 18/0033

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att ge föreningen Frivilliga Familjehem i
Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 kr enligt
reviderad riktlinje tidigare beslutad vid Socialnämndens sammanträde
den 20 september 2018, för fördelning av tillfälligt bidrag till förening
som arbetar för ungdomar över 18 år under asylprocess.
2. Ersättningen avser boende à 2 500 kr per månad till 20 ungdomar enligt
riktlinjens målgrupp mellan perioden den 1 oktober till den 31
december 2018.

Sammanfattning
Den 15 augusti 2018 inkom en ansökan ifrån Frivilliga Familjehem i
Upplands-Bro kommun. Ansökan heter ”Ansökan om fortsatt tillfälligt bidrag
till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under
asylprocessen”. Föreningen har tidigare under året skickat in två stycken
ansökningar vilka bägge har behandlats, beslutas och beviljats i
Socialnämnden.
Socialkontoret anser att föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro
kommuns ansökan och verksamhet uppfyller de kriterier som finns i
kommunens antagna riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening
som arbetar för ungdomar över 18 år under asylprocess.
Då kommunen har erhållit kommunbidrag från regeringen fram till den 31
december 2018 föreslår Socialkontoret att föreningen erhåller en ersättning på
150 000 kr till boende för målgruppen fram till detta datum.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018

•

Bilaga - Föreningen Frivilliga Familjehems ansökan den 15 augusti
2018

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att ge föreningen Frivilliga Familjehem i
Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 kr enligt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-20

reviderad riktlinje tidigare beslutad vid Socialnämndens sammanträde
den 20 september 2018, för fördelning av tillfälligt bidrag till förening
som arbetar för ungdomar över 18 år under asylprocess.
2. Ersättningen avser boende à 2 500 kr per månad till 20 ungdomar enligt
riktlinjens målgrupp mellan perioden den 1 oktober till den 31
december 2018.

Reservationer och särskilda uttalanden
Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 89

2018-09-20

Rapporter

Socialchefens rapport
•
•

Sjukfrånvaro, tillbud (KIA), personalomsättning
Rapport ang genomlysning av handläggning – ensamkommande

Anna Hollstrand, avdelningschef, informerar om:
•
•
•
•

Justerandes sign

Alzheimerdagen den 21 september
Anhörigdagen den 16 oktober
Nytt höstprogram från Förebyggande enheten
Nöjesdag på Norrgårdens vård- och omsorgsboende

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 90

Justerandes sign

2018-09-20

Delegationsbeslut

1.

Angående begäran om allmän handling
Dnr SN 18/0104

2.

Tf Kontorschef, 2018-07-09 -- 2018-07-15
Dnr SN 18/0001

3.

Tf Kontorschef, 2018-07-16 -- 2018-07-29
Dnr SN 18/0001

4.

Tf Kontorschef, 2018-08-03 -- 2018-08-05
Dnr SN 18/0001

5.

Tf Kontorschef, 2018-08-06 -- 2018-08-12
Dnr SN 18/0001

6.

Tf Kontorschef, 2018-08-13
Dnr SN 18/0001

7.

Korrigering Tf Kontorschef, 2018-08-13
Dnr SN 18/0001

8.

Godkännande av förfrågningsunderlag i upphandlingen
Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022, AMN
2018-0207-2.3.3
Dnr

9.

Tf Kontorschef, 2018-05-05 -- 2018-05-13
Dnr SN 18/0001

10.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-19
Dnr SN 16/0021

11.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-09
Dnr SN 16/0021

12.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-24
Dnr SN 16/0021

13.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-08
Dnr SN 16/0021

14.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-21
Dnr SN 16/0021

15.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-07-19
Dnr SN 16/0021

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
16.
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Sammanträdesdatum:

2018-09-20

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-01
Dnr SN 16/0021

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 91

Justerandes sign

2018-09-20

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 91 - Delårsrapport januari-april 2018 med
helårsprognos
Dnr SN 18/0078

2.

Kommunstyrelsens beslut § 99 - Beställning förstudie ombyggnad
Furuhällshuset

3.

Sammanträdesprotokoll samt handlingar från gemensam
familjerättsnämnd 2018-05-16, Budget och verksamhetsuppföljning per
april 2018, familjerättsnämnden

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 58 - Förslag till utvecklingsprogram för
Gröna dalen

5.

Protokoll från Vårljus bolagsstämma den 3 maj 2018 samt dagordning och
protokoll för konstituerande styrelsemöte

6.

Cirkulär 18:22 från Sveriges Kommuner och Landsting - Preliminär
kostnadsutjämning för LSS år 2019

7.

Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 13 juni 2018

8.

Underrättelse enligt 9 § förordningen om handräckning på grund av
ansökan om avlägsnande, 22-26350-18

9.

Vårljus Vägen Framåt

10.

Kommunstyrelsens beslut § 98 - Lokalresursplan 2018-2022

11.

Kommunstyrelsens beslut § 105 - Budgetdirektiv 2019

12.

Kommunstyrelsens beslut § 100 - Ansökan om medel ur sociala
investeringsfonden

13.

Dagordning samt protokoll från AB Vårljus extra sammanträde den 31 maj
2018

14.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, maj 2018
Dnr SN 18/0020

15.

Kommunfullmäktiges beslut § 88- Förslag till markstrategi
Dnr SN 18/0043

16.

Avtal om FoU-verksamhet i nordväst, 2018/0087 SN
Dnr SN 18/0087

17.

Revisionsrapport samt revisionsskrivelse
Dnr SN 18/0099
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum:

2018-09-20

18.

Dom i mål 7258-18, 9077-18, gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen, rätten beslutade att avslå överklagandet
Dnr SN 18/0033

19.

Remiss - begäran om yttrande, 2984-2018
Dnr SN 18/0082

Utdragsbestyrkande
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