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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2017-04-27
Gemaket, 2017-04-27, kl. 16.00 – 18.00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

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

Marlene Juthstrand (KD)
Lisbeth Waern (M)
Rolf Andersson (M)
Ricard Koljo (C)
Irene Eklöf (L)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Jesper Kyrk, avdelningschef, Jennifer Lendeng,
kommunsekreterare, Carina Lennartsson, ekonom, § 45, Stina Forsberg,
kvalitetsutvecklare, § 34 – 35, 45, Susanne Sidén, VD Frösunda AB, § 45,
Katarina Hamnström, operativ chef, Anette Josefsson, verksamhetschef på
Hagtorp Äldreboende, § 45.

Utses att justera

Martin Normark (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-05-02
kl. 08.00

Paragrafer

§§ 34 - 47

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

Justerare

Martin Normark (L)

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

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

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-04-27

Datum för anslags uppsättande:

2017-05-02

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-05-23
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-04-27
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§ 34
§ 35
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 34

2017-04-27

Särskild förordnad vårdnadshavare
Dnr SN 17/0046

Beslut
Ärende utgår.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 35

2017-04-27

Avtalsuppföljning på Hagtorps
äldreboende 2017
Dnr SN 17/0031

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets avtalsuppföljning på Hagtorps
äldreboende den 20 mars 2017.
__________

Sammanfattning
Hagtorps äldreboende drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan den
15 maj 2013. Med hänvisning till gällande avtal genomför Socialkontoret
avtalsuppföljning varje år. Uppföljning för 2017 genomfördes på Hagtorps
äldreboende den 20 mars 2017.
Sammanfattningsvis så har det skett en klar regression utav uppfyllda krav
sedan 2016 års avtalsuppföljning. Bland annat så har mervärdena gällande
individuella och gemensamma aktiviteter samt utevistelser försämrats.
Dokumentationen visar på brister inom flertalet krav och mervärden.
Socialkontoret kan således inte fastställa om krav uppfylls eller ej då den
dokumentationen saknas. Det finns även brister inom det systematiska
kvalitetsarbetet. Hagtorp har haft vakanta tjänster utav dietist, sjukgymnast
samt arbetsterapeut under 2016 och uppfyller ej dessa krav. Verksamhetens
MAS avslutade sin anställning den 1 mars 2017 och ersättare har ej
kommunicerats till Socialkontoret ännu. Under uppföljningen så vittnar
personalen om att omvårdnadstyngden är värre än tidigare och att dubbelpass
samt ensamarbete förekommer då det saknas vikarier. Dubbelpassen ska dock
tas bort 1 april 2017.
Socialkontoret följer upp förbättringsarbetet med de identifierade bristerna och
har begärt in åtgärdsplan. Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer följas upp
på en ny avtalsuppföljning.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2017
Bilaga- avtalsuppföljning Hagtorp 2017 den 20 mars 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef bistånd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 36

2017-04-27

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 31 mars 2017
Dnr SN 17/0069

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut den 31 mars 2017 till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 31 mars 2017 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 mars 2017 fanns det sex ej verkställda beslut,
enligt LSS samt fem avseende äldreomsorg enligt SoL. Fem beslut som
tidigare inrapporterats som ej verkställda har avslutats under perioden. Två
beslut avser insats enligt LSS och tre beslut avser insats enligt SOL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 37

2017-04-27

Ansökan om föreningsbidrag för år
2017 från BRIS, Barnens rätt i
samhället – region Mitt
Dnr SN 17/0060

Beslut
Socialnämnden beviljar BRIS, Barnens rätt i samhället, 20 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2017.
__________

Sammanfattning
BRIS – Barnens rätt i samhälle brediver verksamhet riktad till barn som far illa.
Föreningen, BRIS region Mitt söker bidrag med 10 kr per barn i Upplands-Bro
kommun för verksamhetsåret 2017, vilket enligt BRIS motsvarar 97 530 kr.
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 20 mars 2017
Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, Barnens rätt i samhället –
region Mitt 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

BRIS - Region Mitt
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 38

2017-04-27

Ansökan om föreningsbidrag från Bro
Härads Rödakorskrets för år 2017
Dnr SN 17/0054

Beslut
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets 20 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2017.
__________

Sammanfattning
Bro Härads Rödakorskrets ansöker om 25 000 kr i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2017. Röda Korset har aktiviteter i from av anhöriggrupper,
besöksverksamheter på äldreboenden i Bro samt öppet hus varje lördag med
kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens lokal.
Föreningen för även dialog med Socialkontoret om att vara behjälplig med viss
verksamhet. Röda Korset kompletterar Socialtjänstens verksamhet, men då
socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår Socialkontoret att
föreningen ska erhålla bidrag med 20 000 kr.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontortets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017
Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Bro Härads Rödakorskrets
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 39

2017-04-27

Ansökan om föreningsbidrag från
Kalevas Seniorer för år 2017
Dnr SN 17/0034

Beslut
Socialnämnden beviljar Kalevas Seniorer 79 930 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2017.
__________

Sammanfattning
Kalevas Seniorer ansöker om föreningsbidrag med 79 930 kr för
verksamhetsåret 2017. Upplands-Bro är enligt lagstiftning finskt
förvaltningsområde och verksamheten är ett viktigt komplement till
kommunens äldreomsorg samt har stor betydelse för äldre med finskt ursprung.
Föreningsbidrag möjliggör att verksamheten kan fortgå och utvecklas.
Socialkontoret föreslår att Kalevas Seniorer ska erhålla bidrag med 79 930 kr.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017
Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas Seniorer 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kalevas Seniorer
Kamrerassistent vid avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 40

2017-04-27

Ansökan om föreningsbidrag från
Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
kommun för år 2017
Dnr SN 17/0041

Beslut
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000
kronor för verksamhetsåret 2017.
__________

Sammanfattning
Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med 162 750 kr. Bidraget
avser bland annat kostnader för kontorshyra, telefon, bredband, handledning av
personal och redovisningstjänster.
Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns rätt att leva utan våld, förtyck
och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Föreningen erbjuder
skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld och hot.
Föreningen bedriver även utbildning, information och opinionsbildning.
Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet, men då
Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår Socialkontoret att
föreningen ska erhålla bidrag med 120 000 kronor.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017
Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
kommun 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
Kamrerassistent avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 41

2017-04-27

Ansökan om föreningsbidrag från
Upplands-Bro Anhörigförening för år
2017
Dnr SN 17/0033

Beslut
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
60 000 kronor för verksamhetsåret 2017.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag med 60 000 kr för
verksamhetsåret 2017. Föreningen ska verka för goda kontakter med politiker
och tjänstemän samt gott samarbete med personal inom sjukvård och omsorg.
Socialkontoret föreslår att Upplands-Bro Anhörigförening ska erhålla bidrag
med 60 000 kr.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2017
Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro Anhörigförening 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Anhörigförening
Kamrerassistent avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 42

2017-04-27

Förprojektering för två gruppbostäder
enligt 9 § 9 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr SN 17/0070

Beslut
Socialnämnden beslutar att ge Socialkontoret i uppdrag att påbörja planering
för upprättande av två gruppbostäder enligt LSS.
__________

Sammanfattning
Socialkontoret bedömer att Socialnämnden inom tre år kommer att ha behov av
ytterligare en gruppbostad enligt 9 § 9 LSS utifrån prognostiserade
volymökningar inom gruppen personer med funktionsnedsättning. Dessutom
behöver Socialnämndens nuvarande gruppboende på Skyttens väg ersättas med
en ny gruppbostad. Socialkontoret föreslår att Socialnämnden ger
Socialkontoret i uppdrag att påbörja planeringen för upprättande av två
gruppbostäder enligt LSS.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 43

2017-04-27

Revidering av delegationsförteckning
Dnr SN 17/0058

Beslut
Godkänna den reviderade delegationsförteckningen.
__________

Sammanfattning
Revidering av delegationsförteckningen sker minst 1 gång per år. De
förändringar som har skett är markerade med röd text. Bitr. socialchef är en ny
titel sedan slutet av förra året. Denna befattning finns med i delegationsförteckningen. Socialjouren har inte haft delegation men har det nu när det
gäller akuta placeringar av barn och unga samt akuta placeringar på
kvinnojour. Beslut om kvalificerad kontaktperson inom barn- och
ungdomsvården finns nu med i delegationsförteckningen. Vi har också lagt till
delegat för att avge yttrande till förvaltningsdomstol.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 44

2017-04-27

Fastställande av beslut angående
bostäder för nyanlända
Dnr SN 16/0180

Beslut
Socialnämnden fastställer Kommunstyrelsens beslut att Socialnämnden hyr
lägenheter i projekterade modulboenden av Upplands-Bro kommunfastigheter
AB.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer Kommunstyrelsens beslut att Socialnämnden hyr
lägenheter i projekterade modulboenden av Upplands-Bro kommunfastigheter
AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
[Klicka här och skriv]

Sammanfattning
I Socialnämnden den 19 maj 2016 beslutade Socialnämnden att godkänna
Socialkontorets planering för nya bostäder för nyanlända och att uppdraget
skulle överlämnas till Upplands-Brohus. I ärendet redogjordes för behovet av
bostäder för nyanlända som anvisas kommunen enligt bosättningslagen.
Socialkontoret föreslog vidare i ärendet att de nyanlända som erhåller lägenhet
ur Upplands-Brohus AB lägenhetsbestånd ska erhållas förstahandskontrakt.
Socialnämnden föreslås att fastställa Kommunstyrelsens beslut att Socialnämnden
hyr lägenheter i projekterade modulboenden av Upplands-Bro kommunfastigheter
AB.

Beslutsunderlag
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2017
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 45

2017-04-27

Rapporter

Socialchefens rapport
• Temaärende Frösunda Omsorg AB berättar om åtgärder utifrån
genomförd avtalsuppföljning på Hagtorps äldreboende.
• Inbjudan till seminariet ”Socialtjänstens utmaningar” som arrangeras av
Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 10 maj 2017.
• Information om heldag till den kommande nämnden den 23 maj 2017.
• Information om åtgärder för att rekrytera och behålla
socialsekreterare/biståndshandläggare.
• Information om att regeringens nationella samordnare för barn- och
ungdomsfrågor Cecilia Grefve besöker Socialkontoret den 8 maj. Syftet
är att få information om Socialkontorets utvecklingsarbete inom barnoch ungdomsenheten och arbetet med framtagandet av Min utredning.
Ekonomisk rapport
Carina Lennartsson presenterar den ekonomiska prognosen per den 31 mars 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 46

Justerandes sign

2017-04-27

Delegationsbeslut

1.

Beslut om ansökan för godkännande som utförare i valfrihetssystem enligt
LOV för Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

2.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 februari
2017 till den 28 februari 2017

3.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 februari 2017
till den 28 februari 2017

4.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 mars 2017
till den 31 mars 2017

5.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 mars 2017 till
den 31 mars 2017

6.

Beslut angående tillsvidareanställning fattade mellan den 1 mars 2017 till
den 31 mars 2017

7.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-23

8.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-03-22

9.

Beslut angående anställning fattade mellan den 1 februari 2017 till den 28
februari 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 47

Justerandes sign

2017-04-27

Anmälningar

1.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars
2017 - Entledigande av Göran Malmestedt (M) från uppdrag som ersättare
i Socialnämnden

2.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars
2017 - Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Göran Malmestedt (M)

3.

SKL Cirkulär 17:12, Nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

4.

Beslut om tillsyn av HVB barn och unga vid Lane i Upplands Bro, dnr
8.4.2-5883/2017-1

5.

Kommunstyrelsens beslut § 19 - Uppföljning av interna kontrollplaner
2016

6.

Kommunstyrelsens beslut § 26 - Revidering av Äldreplan 2014-2020

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 28 - Näringslivsstrategi för Upplands-Bro
kommun

8.

Remiss angående Utvärdering av medborgarförslag Dnr KS 16/0336

9.

Årlig information, statistik, verksamhetsplan 2017 från Origo

10.

Återkoppling avseende: Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst

11.

Återkoppling avseende Rekommendation om stödfunktion

12.

Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta emot nyanlända

13.

Viktig information från Bosättningsenheten

14.

Inbjudan till Temadag - Uppdatering av ledningssystem för kommunal
hälso- och sjukvård enligt SOSFS 2011:9

15.

Inbjudan till temadag om ny lagstiftning och förändrade regler för
kommunal hälso- och sjukvård

Utdragsbestyrkande
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