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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19

Plats och tid

Gemaket, 2017-01-19, kl. 16.00 – 18.30

Ajournering

Kl. 17.19 – 17.51
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande
(M)
Berit Brofalk (C)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Klaus Dürhagen (MP)
Björn Liljedahl (M)
Helena Nordström (S)
Lisbeth Waern (M)

Marlene Juthstrand (KD)
Göran Malmestedt (M)
Anni Ullberg (S)
Ricard Koljo (C)
Irene Eklöf (L)
Kristina Henriksson (V)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Jesper Kyrk, avdelningschef, Helena Åhman,
avdelningschef, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, Emil Hellbom,
Kommunal arbetstagarrepresentant, §1-12, Patrik Rosin, extern
verksamhetskonsult § 13, Isabel von Wachenfeldt, enhetschef, § 13 Stina
Forsberg, kvalitetsutvecklare, §1-7, 13, Lena Bergström, utredare § 1, 13

Utses att justera

Anitha Nygårds (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-01-24
kl. 08.30

Paragrafer

§§ 1 - 15

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

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

..................................................................
Justerare

Anitha Nygårds (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-19

Datum för anslags uppsättande:

2017-01-24

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-02-14
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§1

2017-01-19

Digitaliseringsstrategi
Dnr SN 16/0126

Beslut
Socialnämnden godkänner digitaliseringsstrategin.
__________

Sammanfattning
Socialkontoret har tagit från en digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategin
för Socialkontoret innehåller mål och handlingsplan med aktiviteter för arbetet
med digitalisering på Socialkontoret. Digitaliseringsstrategin syftar till att ge
Socialkontoret ett underlag för att arbeta med digitalisering i verksamheten.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§2

2017-01-19

Förslag till detaljplan för Brogård 1:84
m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) granskningsförfarande
Dnr SN 16/0179

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2016 till
Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2016 att sända förslag till
detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. på granskning enligt regler för normalt
planförfarande i plan- och bygglagen (PBL), SFS 2010:900. Detaljplanens
granskningstid är mellan den 7 december 2016 och den 23 januari 2017.
Samrådsförandet för detaljplanen genomfördes mellan den 4 februari 2015 till
den 5 mars 2015. 51 yttranden inkom, däribland från Socialnämnden. De
vanligaste synpunkterna på detaljplaneförslaget gällde exploateringsgrad,
grönytor, trafik, strandskydd samt kulturmiljöanpassning. Samhällsbyggandskontoret bemöter inkomna synpunkter i Samrådsredogörelse del 2.
Socialkontoret står kvar vid de synpunkter som beslutades i Socialnämnden
den 5 mars 2015. I beslutet framkommer bland annat att Socialnämnden anser
att planområdet är intressant för Socialnämndens verksamheter och då specifikt
för en etablering av LSS-och/eller äldreboende.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§3

2017-01-19

Enhetsundersökning hemtjänst 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Lisbeth Waern
(M) och Anitha Nygårds (SD) förslår att Socialnämnden beslutar enligt
Socialkontorets förslag med tillägget att ge Socialkontoret i uppdraget att
redovisa åtgärder för att komma tillrätta med de brister som förekommer i
rapporterna i samband med kvalitetsuppföljningarna.

Sammanfattning
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är
en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat
frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Insamlandet skedde
i samband med övriga insamlingar för öppna jämförelser inom socialtjänsten
under våren 2016. Svarsfrekvensen för verksamheter inom hemtjänst som utför
insatser i ordinärt boende var 86 procent. För hemtjänstverksamheter som utför
insatser på servicehus var svarsfrekvensen 91 procent. I Upplands-Bro
kommun har 3 Systrar Omsorg AB, Destinys Care AB och den kommunala
hemtjänsten deltagit.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Enhetsundersökningen hemtjänst 2016 med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2017

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Socialkontorets
förslag till beslut och finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets
förslag.
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Martin
Normark (L) med fleras förslag på tillägg till beslutet, och finner att avslår
deras Martin Normark (L) med fleras förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19

Fortsättning § 3
Votering begärs:
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag på tillägg röstar ja.
Den som vill avslå Martin Normark (L) med fleras förslag på tillägg röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Helena Nordström (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Björn Liljedahl (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Martin Normark (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Tina Teljstedt (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas fem (5) ja-röster enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag och sex (6) nej-röster till att avslå Martin Normark (L) med fleras
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-19

Fortsättning § 3

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Hur det ser ut i nämndens verksamheter redovisas genom
kontorets kvalitetsuppföljningar, verksamhetsstatistik, brukarundersökningar,
ekonomiuppföljningar. internkontrollen redovisas regelbundet till
Socialnämnden. I det systematiska kvalitetsarbetet redovisas uppdagade brister
och deras åtgärder.”
Fortsättning § 3
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§4

2017-01-19

Enhetsundersökning SÄBO 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Lisbeth Waern
(M) och Anitha Nygårds (SD) förslår att Socialnämnden beslutar enligt
Socialkontorets förslag med tillägget att ge Socialkontoret i uppdraget att
redovisa åtgärder för att komma tillrätta med de brister som förekommer i
rapporterna i samband med kvalitetsuppföljningarna.

Sammanfattning
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är
en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat
frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Insamlandet av
skedde i samband med övriga insamlingar för öppna jämförelser inom
socialtjänsten under våren 2016. Svarfrekvensen för särskilda boenden var 93
procent. I Upplands-Bro kommun har samtliga enheter inom äldreomsorgen
deltagit, det vill säga Allégården, Norrgården, Kungsgården, Hagtorp, Bro samt
Kungsängens servicehus.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Enhetsundersökningen SÄBO 2016 med övriga nordvästkommuner
(Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby)
samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2017

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Socialkontorets
förslag till beslut och finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets
förslag.
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Martin
Normark (L) med fleras förslag på tillägg till beslutet, och finner att avslår
deras Martin Normark (L) med fleras förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19

Fortsättning § 4
Votering begärs:
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag på tillägg röstar ja.
Den som vill avslå Martin Normark (L) med fleras förslag på tillägg röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Helena Nordström (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Björn Liljedahl (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Martin Normark (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Tina Teljstedt (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas fem (5) ja-röster enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag och sex (6) nej-röster till att avslå Martin Normark (L) med fleras
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-19

Fortsättning § 4

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Hur det ser ut i nämndens verksamheter redovisas genom
kontorets kvalitetsuppföljningar, verksamhetsstatistik, brukarundersökningar,
ekonomiuppföljningar. internkontrollen redovisas regelbundet till
Socialnämnden. I det systematiska kvalitetsarbetet redovisas uppdagade brister
och deras åtgärder.”
Fortsättning § 4
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§5

2017-01-19

Öppna jämförelser - ekonomiskt
bistånd 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Lisbeth Waern
(M) och Anitha Nygårds (SD) förslår att Socialnämnden beslutar enligt
Socialkontorets förslag med tillägget att ge Socialkontoret i uppdraget att
redovisa åtgärder för att komma tillrätta med de brister som förekommer i
rapporterna i samband med kvalitetsuppföljningarna.

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.
2016 års Öppna jämförelse för området ekonomiskt bistånd är den sjätte till
ordningen sedan 2011. Svarsfrekvensen hos alla kommuner och stadsdelar var
89 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området ekonomiskt bistånd 2016 med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19

Fortsättning § 5

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Socialkontorets
förslag till beslut och finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets
förslag.
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Martin
Normark (L) med fleras förslag på tillägg till beslutet, och finner att avslår
deras Martin Normark (L) med fleras förslag.
Votering begärs:
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag på tillägg röstar ja.
Den som vill avslå Martin Normark (L) med fleras förslag på tillägg röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Nej-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Helena Nordström (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Björn Liljedahl (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Martin Normark (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Tina Teljstedt (KD)

Justerandes sign

Ja-röst

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-19

Under upprop lämnas fem (5) ja-röster enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag och sex (6) nej-röster till att avslå Martin Normark (L) med fleras
förslag.

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Hur det ser ut i nämndens verksamheter redovisas genom
kontorets kvalitetsuppföljningar, verksamhetsstatistik, brukarundersökningar,
ekonomiuppföljningar. internkontrollen redovisas regelbundet till
Socialnämnden. I det systematiska kvalitetsarbetet redovisas uppdagade brister
och deras åtgärder.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef Vuxenenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§6

2017-01-19

Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? - hemtjänst 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Lisbeth Waern
(M) och Anitha Nygårds (SD) förslår att Socialnämnden beslutar enligt
Socialkontorets förslag med tillägget att ge Socialkontoret i uppdraget att
redovisa åtgärder för att komma tillrätta med de brister som förekommer i
rapporterna i samband med kvalitetsuppföljningarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av
de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och
särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett
verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och
önskemål.
2016 års undersökning är den fjärde i ordningen som genomförts av
Socialstyrelsen. Socialkontoret har jämfört Upplands-Bro kommuns resultat i
Öppna jämförelser med nordvästkommunerna Ekerö, Järfälla, Sollentuna,
Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands-Väsby. Sedan 2015 års
undersökning så har det ej skett så stora förändringar i resultaten på riksnivå.
Det finns dock tendenser avseende några frågor och områden där förändringen
är tydlig och detta sker framförallt på kommunnivå.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2017

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Socialkontorets
förslag till beslut och finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19

Fortsättning § 6
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Martin
Normark (L) med fleras förslag på tillägg till beslutet, och finner att avslår
deras Martin Normark (L) med fleras förslag.
Votering begärs:
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag på tillägg röstar ja.
Den som vill avslå Martin Normark (L) med fleras förslag på tillägg röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Helena Nordström (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Björn Liljedahl (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Martin Normark (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Tina Teljstedt (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas fem (5) ja-röster enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag och sex (6) nej-röster till att avslå Martin Normark (L) med fleras
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-19

Fortsättning § 6

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Hur det ser ut i nämndens verksamheter redovisas genom
kontorets kvalitetsuppföljningar, verksamhetsstatistik, brukarundersökningar,
ekonomiuppföljningar. internkontrollen redovisas regelbundet till
Socialnämnden. I det systematiska kvalitetsarbetet redovisas uppdagade brister
och deras åtgärder.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§7

2017-01-19

Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? SÄBO 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M), Lisbeth Waern
(M) och Anitha Nygårds (SD) förslår att Socialnämnden beslutar enligt
Socialkontorets förslag med tillägget att ge Socialkontoret i uppdraget att
redovisa åtgärder för att komma tillrätta med de brister som förekommer i
rapporterna i samband med kvalitetsuppföljningarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av
de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och
särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett
verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och
önskemål.
2016 års undersökning är den fjärde i ordningen som genomförts av
Socialstyrelsen. Socialkontoret har jämfört Upplands-Bro kommuns resultat i
Öppna jämförelser med nordvästkommunerna Ekerö, Järfälla, Sollentuna,
Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands-Väsby. Sedan 2015 års
undersökning så har det ej skett så stora förändringar i resultaten på riksnivå.
Det finns dock tendenser avseende några frågor och områden där förändringen
är tydlig och detta sker framförallt på kommunnivå.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2017

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Socialkontorets
förslag till beslut och finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialkontorets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19

Fortsättning § 7
Ordförande ställer frågan om Socialnämnden kan besluta enligt Martin
Normark (L) med fleras förslag på tillägg till beslutet, och finner att avslår
deras Martin Normark (L) med fleras förslag.
Votering begärs:
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag på tillägg röstar ja.
Den som vill avslå Martin Normark (L) med fleras förslag på tillägg röstar nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Kerstin Ahlin (S)

X

Britt-Marie Gerdin (S)

X

Helena Nordström (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Berit Brofalk (C)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Björn Liljedahl (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Martin Normark (L)

X

Anitha Nygårds (SD)

X

Tina Teljstedt (KD)

Avstår

X

Under upprop lämnas fem (5) ja-röster enligt Martin Normark (L) med fleras
förslag och sex (6) nej-röster till att avslå Martin Normark (L) med fleras
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-19

Fortsättning § 7

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Hur det ser ut i nämndens verksamheter redovisas genom
kontorets kvalitetsuppföljningar, verksamhetsstatistik, brukarundersökningar,
ekonomiuppföljningar. internkontrollen redovisas regelbundet till
Socialnämnden. I det systematiska kvalitetsarbetet redovisas uppdagade brister
och deras åtgärder.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§8

2017-01-19

Redovisning av Intern kontrollplan 2016
Dnr SN 16/0008

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Ledningssystemet för 2016 bestod
av planering för verksamhetsstyrning och en intern kontrollplan för systematisk
kvalitets -och utvecklingsarbete. I bilagd internkontrollplan redovisas hur
områden inom Socialnämndens verksamheter kontrollerades under 2016. Varje
område har ett kontrollmoment som en ansvarig chef eller tjänsteman utför.
Momentet utförs under en fastställd frekvens under året samt rapporteras till
ansvarig myndiget.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§9

2017-01-19

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 31 december 2016
Dnr SN 16/0089

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut den 31 december 2016 till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 31 december Kommunfullmäktige.
__________

Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda
beslut.
Vid rapporteringstillfället 31 december 2016 fanns det sex ej verkställda beslut,
enligt LSS samt fyra avseende äldreomsorg enligt SoL. Tre beslut som tidigare
inrapporterats som ej verkställt har avslutats under perioden. Två beslut avser
insats enligt SOL och ett beslut avser insats enligt LSS.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Inspektionen för vård och omsorg (inkl. individrapporter)
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 10

2017-01-19

Ansökan om föreningsbidrag för år
2016 från BRIS, barnens rätt i
samhället – region Mitt
Dnr SN 16/0044

Beslut
Socialnämnden beviljar BRIS- Barnens rätt i samhället 20 000 kronor i
föreningsbidrag 2016.
__________

Sammanfattning
BRIS bedriver verksamhet riktad till barn som far illa. Föreningen, BRIS
region Mitt, söker bidrag med 10 kronor per barn i Upplands-Bro kommun för
verksamhetsåret 2016 vilket enligt BRIS motsvarar 61 930 kr. Ansökan från
BRIS inkom inom stipulerad tid för ansökan om föreningsbidrag för 2016 men
kom inte till Socialkontorets kännedom för än i december 2016. BRIS
kompletterar socialtjänstens verksamhet men då socialnämndens budgeterade
medel är begränsade föreslår socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag
med 20 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

BRIS – region mitt
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 11

2017-01-19

Revidering av Äldreplan 2014-2020
Dnr SN 16/0163

Beslut
1. Socialnämnden antar förslag till revidering av plan för äldreomsorgen
2014-2020.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar förslag till
revidering av plan för äldreomsorgen 2014-2020.
__________

Sammanfattning
Vid Socialnämndens sammanträde den 29 augusti § 60 2013 beslutdes att
inleda arbetet med att ta fram en ny äldreplan för perioden 2014-2020. Planen
togs fram och blev gällande under 2014. Syftet med planen är att vara en
strategisk plan för äldreomsorgen, som anger mål och inriktning för
äldreomsorgens verksamheter samt belyser åldersutveckling, behov av bostäder
samt utvecklingen av behovet av insatser inom hemtjänst. Planen skall vara en
ramplan och ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens
äldreomsorg.
I internbudget för Socialnämnden 2015 gavs uppdraget att revidera och
komplettera Äldreplanen 2014-2020 under nämndmålet ”En bättre
äldreomsorg”. En arbetsgrupp bestående utav en representant ifrån samtliga
partier i Socialnämnden har under 2016 reviderat och uppdaterat Äldreplan
2014-2020 tillsammans med tjänstemän ifrån Socialkontoret. Planen skickades
ut på remissrunda till pensionärsföreningarna under hösten 2016.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 12

2017-01-19

Ändring av Sammanträdestider för
Socialnämndens arbetsutskott 2017
Dnr SN 16/0135

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ändringarna av sammanträdestiderna för
arbetsutskottet 2017.
__________

Sammanfattning
Den 18 augusti 2016 beslutade Socialnämnden sammanträdestider för
Socialnämndens arbetsutskott 2017. De två sammanträdesdatumen som ska
ändras är den 23 mars 2017 till den 22 mars 2017, och den 5 oktober 2017 till
den 2 oktober 2017.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-01-19

§ 13

Rapporter

Socialchefens rapport
•

•

•

•

•
•

Justerandes sign

Patrik Rosin, berättar om förändringsarbetet inom biståndsenheten,
äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning med fokus på individens behov i centrum
(IBIC).
Redovisning av resultatet av medarbetarenkäten för Socialkontoret.
Sammantaget visar resultatet att medarbetarna är nöjda med sin
arbetsplats. Resultaten från enkäterna jobbar de olika enheterna
med.
Utifrån planerade ändringar av ersättningsnivåerna för
ensamkommande från och med 2017-07-01 planers att HVBhemmet Lane görs om till ett stödboende. Med Vårljus, som på
entreprenad driver HVB-hemmet Ängen, förs en dialog för att
ställa om inriktningen utifrån den planerade förändringen av
ersättningsnivåerna.
Vattenskada på Torget 4 i bottenplanen på
trygghetsboendet/servicehuset. Enligt Upplands-Brohus kom
vattenskadan från en kran i ett fläktrum. Arbetet pågår nu med att
försöka åtgärda felet, tidplan är ungefär två månader.
Invigningen av dagverksamheten Solrosen i Kvistaberg. Solrosens
dagverksamhet som vänder sig till personer med demenssjukdomar
flyttar nu till Kvistaberg. Invigningen sker den 26 januari 2017.
Liberalerna och Moderaternas ärende angående Hyresvärd för
modulbostäder kommer att tas upp vid nästa nämndsammanträde.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 14

Justerandes sign

2017-01-19

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2017-01-02--201701-08

2.

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-12-30--201701-01

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 15

Justerandes sign

2017-01-19

Anmälningar

1.

Information från Migrationsverket - avveckling av tillfälliga asylboende
under våren 2017

2.

Anslag samt protokollsutdrag från Gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor

3.

Kommunfullmäktiges beslut kf § 134, Miljöpolicy för Upplands-Bro
kommun, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunföretag

4.

Länsstyrelsen i Stockholms län övergår till digital ärendehantering

5.

Information och årsplanering från Bosättningsenheten Diarienummer 7.12016-161600

6.

Kommunfullmäktigebeslut § 142 Val av ledamot i Socialnämnden

7.

Information om delutbetalningar av statliga ersättningar för asylsökande,
dnr 7.1-2016-187939

8.

Kommunfullmäktigebeslut § 156, Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro
kommun

9.

Kommunfullmäktigebeslut § 168, Entledigande från uppdrag som ersättare
i Socialnämnden

10.

Kommunfullmäktigebeslut § 169, Val av ny ersättare i Socialnämnden

11.

Länsrapporten 2015: Återredovisning av arbete med alkohol- och
tobakstillsyn samt samordning av alkohol-, narkotika-, dopings- och
tobaksarbetet (ANDT) i Stockholms läns kommuner

Utdragsbestyrkande
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