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§ 61 Hemställan om godkännande av ny 
förbundsordning för 
Samordningsförbundet Samsund och 
godkännande av Järfälla som ny 
medlem 

 Dnr SN 22/0285 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden godkänner Järfälla som ny medlem i 
Samordningsförbundet Samsund. 

3. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Järfälla som ny medlem i Samordningsförbundet Samsund 

Sammanfattning 
Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 
förbundet när Järfälla kommun ansökt om medlemskap. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 
godkänt den nya förbundsordningen. 

Från och med den 1 januari 2023 omfattar förbundet kommunerna Järfälla, 
Upplands-Bro och Sundbybergs stad under förutsättning att samtliga 
förbundsmedlemmar godkänner denna förbundsordning före 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022 

• Förbundsordning för samordningsförbundet Samsund den 22 april 2022 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden godkänner Järfälla som ny medlem i 
Samordningsförbundet Samsund. 
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3. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Järfälla som ny medlem i Samordningsförbundet Samsund 

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

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenhet (AFI) 
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§ 62 Rapportering av ej verkställda beslut 
kvartal två 2022 

 Dnr SN 22/0301 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut för kvartal två år 2022 till kommunens revisorer.  

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut för kvartal två år 2022 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller 
även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Samtliga ej 
verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när beslutet har 
verkställts.  

Under kvartal två år 2022 fanns det nio gynnande beslut som ej verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum inom LSS och inga gynnande beslut som 
ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum inom SoL. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse 30 september 2022 

• Bilaga – rapportering av ej verkställda beslut avseende kvartal två år 
2022 Socialnämnden 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut för kvartal två år 2022 till kommunens revisorer.  

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut för kvartal två år 2022 till Kommunfullmäktige. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom) 
• Kommunens revisorer 
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• Ansvarig revisor EY 
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§ 63 Yttrande miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr SN 22/0269 

Beslut 
1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 
och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 
på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 
till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 
Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 
mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 
klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 
verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 
disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 
vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 
nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 
fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

• Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun den 19 oktober 2022 

• Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

• Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

• Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  
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2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 
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§ 64 Socialnämndens plan för uppföljning av 
verksamhet i kommunal och extern regi 

 Dnr SN 22/0315 

Beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till plan för uppföljning av 
nämndens verksamheter i kommunal och extern regi. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde 
ansvara för att se till att nämndens alla verksamheter drivs enligt lagar, 
föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i kommunal regi eller av en privat 
leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln en kommunal angelägenhet 
genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen ansvara för 
att kontrollera och följa upp verksamheten.  

Socialnämnden har framfört önskemål om att verksamhet i kommunal och 
extern regi ska följas på exakt lika sätt. Nämndens nuvarande plan för 
uppföljning revideras därmed. Socialkontoret har tagit fram en ny plan för 
uppföljning av Socialnämndens samtliga verksamheter. Uppföljningsplanen 
säkerställer nämndens uppföljningsansvar. Planen bifogas ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober år 2022 

• Plan för uppföljning av Socialnämndens verksamheter i kommunal och 
extern regi, bilaga 1 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till plan för uppföljning av 
nämndens verksamheter i kommunal och extern regi. 

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

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Enhetschefer inom social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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§ 65 Rapporter 
Temaärende – LSS-bostäder nuläge och framtidsspaning 

 informerar om hur läget ser ut för de 
gruppbostäder som finns inom kommunen. Vidare ges information om 
boendena som ska byggas under kommande år. Frågan för framtiden kommer 
handla om driftsformen för dessa.  
    

Socialchefens rapport  
Arbetslöshetsarbetet 
Från oktober så har kategorin andelen arbetsutlösa mellan 16 – 64 år ligger vi i 
Upplands-Bro på 7,9 procent. Det går att jämföra med länet som ligger på 6,4% 
och riket på 6,6%. För gruppen utrikesfödda så är siffrorna 14,7%, i länet är det 
12,9% och i riket 16,3%. För gruppen unga mellan 18 – 23 år så ligger vi på 
10,3%, i riket 8,3%, i länet 7,2%. Kommunen arbetar med dessa frågor, bland 
annat genom coachning och matchning. Vi arbetar även med dem som står 
längst från arbetsmarknaden och behöver andra insatser före coachning och 
matchning, som gör att man kommer närmre arbetsmarknaden. Vi kommer 
fortsätta arbeta nära Arbetsförmedlingen.  

Covid-19 
Vi har nyligen haft två bekräftade fall i Socialkontorets verksamheter. 
Uppmaningen är att fortsätta följa vaccinationsprogrammet.  
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§ 66 Delegationsbeslut 
1. Beslut om tilldelning samt avtalstecknande avseende 

arbetsmarknadsinsatserna coachning och matchning 
 Dnr SN 22/0059 

  

2. Yttrande- Samråd om förslag till planprogram Klockaren och Härnevihage 
,nr 13702 ,Bro, Upplands-Bro kommun 
 Dnr SN 22/0092 

  

3. Ansökan om statsbidrag för utarbetande av samverkansöverenskommelse 
med Arbetsförmedlingen 
 Dnr SN 22/0298 

  

4. Beslut  om avskrivning pga. avliden 
 Dnr SN 22/0001 

  

5. Delegeringslista 2022-09-01 - 2022-09-30 
 Dnr SN 22/0014 

  

6. Delegationsbeslut - LVU § 6 påbörjas 
 Dnr SN 22/0017 

  

7. Delegationsbeslut - LVU placering HVB 11 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

8. Delegationsbeslut - LVU biträde av polis enl 43 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

9. Delegationsbeslut, LVU § 11 
 Dnr SN 22/0017 

  

10. Delegationsbeslut  - Omedelbart omhändertagande 6 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

11. Delegationsbeslut, LVU § 6 och § 11 
 Dnr SN 22/0017 

  

12. Delegationsbeslut LVU 6 § avslutas 
 Dnr SN 22/0017 

  

13. Protokoll Delegationsbeslut, omplacering LVU 11 § 
 Dnr SN 22/0017 

  

14. Delegationsbeslut, omplacering LVU 11 § 
 Dnr SN 22/0017 
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15. Delegationsbeslut - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
i form av placering på Ljungbackens stödboende 
 Dnr SN 22/0017 

  

16. Avtal enl LOV, familjerådgivning, Familjemottagningen Sverige AB 
 Dnr SN 22/0321 
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§ 67 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 120 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 
 Dnr KS 21/0621 

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 121 - Redovisning av obesvarade motioner 
 Dnr KS 21/0622 

  

3. Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 2022-09-28 
 Dnr KS 22/0087 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Handlingsplan för de nationella 
minoriteterna 
 Dnr KS 22/0446 

  

5. Tillförordnande barn/ungdomsenheten 
 Dnr SN 22/0001 

  

6. Socialkontorets samverkansprotokoll 2022-09-14 
 Dnr SN 22/0010 

  

7. Socialkontorets samverkansprotokoll, extra 2022-09-15 
 Dnr SN 22/0010 

  

8. Socialkontorets samverkansprotokoll, extra 2022-09-26 
 Dnr SN 22/0010 

  

9. Inbjudan från SKR till remisskonferens 7 oktober om ”Ett fönster av 
möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 
(utkast till lagrådsremiss)” 
 Dnr SN 22/0012 

  

10. Inbjudan till webbsänt seminarium riktat till ställföreträdare och 
överförmyndare 
 Dnr SN 22/0012 

  

11. Informationssäkerhet – en del i socialtjänstens kvalitetsarbete – 19 oktober 
 Dnr SN 22/0012 

  

12. Inbjudan till Grundkurser för nyvalda överförmyndare, våren 2023 
 Dnr SN 22/0012 

  

13. Nyhetsbrev 26 september 2022 från SKR 
 Dnr SN 22/0012 

  

14. Protokoll delegationsbeslut LVU § 6 och 11 
 Dnr SN 22/0017 
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15. Kommunstyrelsens beslut  § 109 Handlingsplan för de nationella 
minoriteterna 
 Dnr SN 22/0290 

  

16. Kommunstyrelsens beslut § 110 Ny modell för nyföretagande och 
entreprenörskap 
 Dnr SN 22/0291 

  

 

 

 




