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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 81

2019-10-24

Riktlinjer för bostadsformer enligt SoL
och bosättningslagen
Dnr SN 19/0192

Beslut
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och
bosättningslagen.
2. Riktlinjerna är giltiga från den 24 oktober år 2019 till den 31 december
år 2020.

Sammanfattning
Syftet med riktlinjerna är att de ska bidra till en enhetlig bedömning vid
biståndsprövning av insats. De ska säkerställa likställighet och rättssäkerhet vid
tillämpning samt ge en allmän beskrivning av de olika insatser för boende som
Upplands-Bro kommun har att tillgå för vissa av de målgrupper där
socialtjänsten har ett särskilt ansvar.
I riktlinjerna klargörs vilka målgrupper som kan komma ifråga för bistånd,
vilken lagstiftning som ligger till grund för beslut samt hur ansvaret för olika
delar i handläggningen är fördelat.
Nu upprättade riktlinjer hanterar såväl kommunkontrakt enligt socialtjänstlagen
som bosättningslagen. Vidare är hantering och regelverk kring social- och
medicinsk förtur beskrivet i ärendet.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och
bosättningslagen, daterad 2019-09-24

•

Riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och bosättningslagen med
giltighetstid från den 24 oktober år 2019 till den 31 december år 2020

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och
bosättningslagen.
2. Riktlinjerna är giltiga från den 24 oktober år 2019 till den 31 december
år 2020.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Enhetschef vuxenenheten

•

Enhetschef biståndsenheten

•

Enhetschef barn- och ungdomsenheten
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 82

2019-10-24

Förslag till organisationsförändring för
daglig verksamhet
Dnr SN 19/0199

Beslut
1. Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den
dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är
den dagliga verksamheten organiserade under den nya Gymnasie- och
arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för
att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga
verksamheten till Socialnämnden ifrån Gymnasie- och arbetslivsnämnden.
Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas
över ifrån Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån
argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och
sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.
Kontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och med den 1
januari 2020.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2019

•

Bilaga - Rapport förslag till organisationsförändring för daglig
verksamhet den 10 september 2019

Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den
dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-24

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 83

2019-10-24

Regional överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län
Dnr SN 19/0171

Beslut
1. Socialnämnden antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. Socialnämnden antar
överenskommelsen under förutsättning att det inte tillkommer bilagor
som inte godkänts av kommunen under processen och som förändrar
förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller
säkerhet i utskrivningsprocessen.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar regional
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län under förutsättning att det inte tillkommer
bilagor som inte godkänts av kommunen under processen och som
förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller kostnader
och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen.

Sammanfattning
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft.
Efter förhandling mellan Stortsthlm och representanter från kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm har ett förslag till långsiktig
överenskommelse tagits fram för utskrivningsprocessen för somatisk
slutenvård. Dessutom har en övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk
slutenvård tagits fram. Diskussioner om innehållet har förts löpande med
kommunerna under en lång process för att förankra underlaget för
överenskommelsen.
Socialkontoret gör bedömningen att överenskommelsen ska antas, förutsatt att
det inte kommer andra bilagor som inte godkänts av kommunen under
processen som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller
kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen.
Kommunens ställningstagande skickas senast den 1 december 2019 med e-post
till registrator@storsthlm.se.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019

•

Bilaga 1 - överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län den 18 juni 2019
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
•

Sammanträdesdatum:

2019-10-24

Bilaga 2 – utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda
åtaganden

Förslag till beslut
1. Socialnämnden antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. Socialnämnden antar
överenskommelsen under förutsättning att det inte tillkommer bilagor
som inte godkänts av kommunen under processen och som förändrar
förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller
säkerhet i utskrivningsprocessen.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar regional
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län under förutsättning att det inte tillkommer
bilagor som inte godkänts av kommunen under processen och som
förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller kostnader
och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunens ställningstagande ska skickas senast den 1
december 2019 med e-post till registrator@storsthlm.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 84

2019-10-24

Svar på begäran om yttrande ifrån
Riksdagens ombudsmän
Dnr SN 19/0209

Beslut
Socialnämnden antar socialkontorets yttrande som svar på begäran om yttrande
ifrån Riksdagens ombudsmän som sitt eget.

Sammanfattning
Den 10 september inkom en begäran om yttrande till Socialnämnden i
Upplands-Bro kommun ifrån Riksdagens ombudsmän, även kallad
Justitieombudsmannen, JO. Begäran om yttrande avser en anmälan ifrån en
privatperson som lämnades in till JO den 1 juni 2019.
Den handling som är föremål för anmälan är ett protokoll ifrån
Socialnämndens sammanträde den 11 april 2019. Anmälaren framför till JO att
han upptäckt att Upplands-Bro kommun publicerat ett protokoll som innehåller
uppgifter som han anser borde vara belagda med sekretess. Socialnämndens
svar på begäran finns i bilaga.
Kanslistaben har sedan incidenten genomfört följande åtgärder för att minimera
att händelsen ska kunna ske igen: infört en ny rutin för individärenden som ska
upp till nämnd, genomfört en granskning över alla protokoll och handlingar
som nämnden har publicerade på kommunens hemsida samt anställt en till
personal för att minimera arbetsbelastningen.
Då socialkontoret inte är ansvariga för publiceringen utav Socialnämndens
handlingar så har kontoret små påverkansmöjligheter att se till att det inte
händer igen. Kontoret anser dock att det påbörjade arbetet med åtgärder hos
kanslisstaben bidrar till en rättssäker handläggning utav Socialnämndens
individärenden och välkomnar de åtgärder som har genomförts.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2019

•

Bilaga 1 - Socialnämndens svar på begäran om yttrande ifrån
Riksdagens Ombudsmän den 23 september 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden antar socialkontorets yttrande som svar på begäran om yttrande
ifrån Riksdagens ombudsmän som sitt eget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-24

Beslutet skickas till:
•

Riksdagens ombudsmän senast den 6 november 2019.
Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid
vilket nämnden fattade beslut om yttrande till JO.
Remissvaret och eventuella bilagor önskas i två exemplar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 85

2019-10-24

Riktlinjer för handläggning av
dödsboanmälan och dödsboutredning
Dnr SN 19/0169

Beslut
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för handläggning av
dödsboanmälan och dödsboutredning
2. Riktlinjerna för handläggning av dödsboanmälan och dödsboutredning
är giltiga från den 24 oktober år 2019 till den 31 december år 2020

Sammanfattning
Detta dokument innehåller anvisningar för handläggning av dödsboärenden.
Det är kommunens socialnämnd som har ansvar för handläggningen. Syftet
med riktlinjerna är att säkerställa en rättssäker handläggning samt att ge stöd i
det praktiska arbetet.
Dokumentet beskriver kommunens ansvar och socialtjänstens arbete för att
säkerställa efterlevnad av lagkrav och service gentemot kommunens invånare.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25

•

Riktlinjer för handläggning av dödsboanmälan och dödsboutredning

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för handläggning av
dödsboanmälan och dödsboutredning
2. Riktlinjerna för handläggning av dödsboanmälan och dödsboutredning
är giltiga från den 24 oktober år 2019 till den 31 december år 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 86

2019-10-24

Val av kontaktpolitiker
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 2 oktober 2019

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att ärendet bordläggs eftersom ingen anmäler
intresse för uppdraget.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Martin Normarks (L)
förslag till beslut om bordläggning. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 87

2019-10-24

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 augusti
2019
Dnr SN 19/0226

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 31 augusti 2019 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 31 augusti 2019 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).
Vid rapporteringstillfället den 31 augusti 2019 fanns det två ej verkställda
beslut enligt LSS. Ett beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställt har
avslutats under perioden och avser insats enligt LSS.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2019.

•

Statistikrapport

Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 31 augusti 2019 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 31 augusti 2019 till Kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 88

2019-10-24

Rapporter

Temaärende – Socialnämndens ansvar för arbetsutskottet
kommunjurist, informerar om Socialnämndens arbetsutskott,
dess funktion och Socialnämndens ansvar för arbetsutskottet. Katarina
informerar även om maskade handlingar på hemsidan.

Socialchefens rapport
, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd
informerar nämnden om:

Justerandes sign

•

Den 21 november kommer det arrangeras en heldag med rundtur i
Socialnämndens verksamhetsområden. Dagen avslutas med
nämndsammanträde där några av verksamheterna kommer presentera
sina verksamheter. Inbjudan kommer att skickas ut.

•

På nämndsammanträdet i december kommer temaärendet handla om
hur arbetet med orosanmälningar och orossamtal ser ut.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 89
1.

Justerandes sign

2019-10-24

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut gällande sekretess på dokument, Lex Sarah

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 90

Justerandes sign

2019-10-24

Anmälningar

1.

Delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna - konferens 4
december 2019

2.

SKL:s cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och
höständringsbudgeten för 2019

3.

Remiss slutrapport Regionalt Resurscentrum psykisk hälsa i region
Stockholm-Gotland

4.

Önskan om fortsatt samverkan kring ungdomsmottagningarna

5.

Delegeringslista 2019-08-01 - 2019-08-31

6.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-19

7.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-13

8.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-22

9.

Inbjudan Lanseringskonferens Nationellt vård- och insatsprogram för
självskadebeteende

10.

Kommunstyrelsens beslut § 113 - Sammanträdestider 2020 för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

11.

Kommunstyrelsens beslut § 110 - Redovisning av obesvarade motioner
2019

12.

Kommunstyrelsens beslut § 109 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019

13.

Kommunstyrelsens beslut § 101 - Dataskyddsombudets årsrapport

14.

Kommunstyrelsens beslut § 106 - Svar på motion om att återta Hagtorp i
egen regi

15.

Remissvar Läkemedelverkets remiss dnr 3.1.1-2019-040498 om förslag till
föreskriftsändringar och förslag till nya föreskrifter

16.

Delegeringslista 2019-09-01 - 2019-09-30

17.

Delegationslista avgiftsbeslut 190901 - 190930

Utdragsbestyrkande
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