1 (23)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2016-08-18
Gemaket, 2016-08-18, kl. 16:00-18.00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Berit Brofalk (C)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Björn Liljedahl (M)
Marlene Juthstrand (KD)
Lisbeth Waern (M)
Irene Eklöf (L)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef; Jesper Kyrk, avdelningschef; Jennifer Lendeng,
sekreterare; Anna Hollstrand, enhetschef, § 76 och Saga Sjöberg,
projektledare, § 60

Utses att justera

Björn Liljedahl (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-08-23
kl. 08.00

Paragrafer

§§ 60 - 78

Underskrifter

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

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

Justerare

Björn Liljedahl (M)

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

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

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-18

Datum för anslags uppsättande:

2016-08-23

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2016-09-14

2 (23)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-08-18

Innehållsförteckning
§ 60
§ 61

Inrättande av verksamhet för unga vuxna

§ 62

Uppdrag att genomföra byggprojekt,
Parkvägens gruppbostad

5

§ 63

Remissvar avseende promemorior
gällande: Ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn
och unga samt ändringar i fråga om
sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande
barn
Yttrande avseende måltidspolicy

7

§ 64

Kvalitetsuppföljning vid hälso- och
sjukvårdsenheten

3
4

8

§ 65

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 juni 2016

9

§ 66

Yttrande till förslag på Handlinsplan mot
våldsbejakande extremism

10

§ 67

Delvis förändrad målgrupp samt
förlängning av projektet Första Steget

11

§ 68

Delegationsförteckning

12

§ 69
§ 70

Reglemente för anhörigråd

13
14

§ 71

Befolkningsprognos 2015-2025

15

§ 72

Revidering av riktlinjer för anhörigstöd

16

§ 73

Statistikuppföljning första och andra
kvartalet

17

§ 74

Medborgarförslag om att ge gratis
körlektioner

18

§ 75

19

§ 76

Sammanträdestider för Socialnämnden
2017
Rapporter

§ 77

Delegationsbeslut

22

§ 78

Anmälningar

23

Förfrågningsunderlag Lag (2008:962) om
valfrihet, LOV inom hemtjänst enligt SoL
och avlösar- och ledsagarservice enligt
LSS

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

21

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 60

2016-08-18

Inrättande av verksamhet för unga
vuxna
Dnr SN 16/0134

Beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inrätta en permanent
verksamhet för att arbeta med unga vuxna.
2. Socialnämnden föreslår att verksamheten inordnas under
Arbetsmarknadsenheten.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har drivit ett 2-årigt samverkansprojekt mellan
Utbildningskontoret och Socialkontoret som berör unga vuxna mellan 16-25 år
som inte arbetar eller studerar. Projektet har finansierats av kommunens sociala
investeringsfond och upphör i december 2016. Socialkontoret och
Utbildningskontoret bedömer att projektet bör permanentas eftersom den har
uppvisat goda resultat och vill gärna fortsätta utveckla projektet i samma
riktning.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterat den 2 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 61

2016-08-18

Kvalitetsuppföljning vid hälso- och
sjukvårdsenheten
Dnr SN 16/0107

Beslut
Godkänna Socialkontorets uppföljning av kvalitén på Hälso- och
sjukvårdsenheten (HSE).
__________

Sammanfattning
Förbättringar har genomförts sedan förra uppföljningen. Här kan nämnas att
värdighetsgarantierna är kända. Rutiner och processer i olika delar av HSEenhetens uppdrag är väl implementerade
Informationsflödet mellan legitimerad personal och omsorgspersonal behöver
förbättras och säkerställas inom framför allt hemtjänsten. Inom LSS, som är
nytt område från den 1 oktober 2015 för HSE-enheten, pågår arbetet med att
utforma rutiner och samarbete.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten
Avdelningschef utföraravdelningen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 62

2016-08-18

Uppdrag att genomföra byggprojekt,
Parkvägens gruppbostad
Dnr SN 15/0013

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att genomföra byggprojektet Parkvägens
gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Upplands
Bro kommunfastigheter AB att genomför byggprojektet, Parkvägens
gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
__________

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 4 juni 2014 att ge Socialkontoret i uppdrag att
tillsammans med Upplands-Bro kommunfastigheter AB förprojektera för en
gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Beslutet grundrar sig på de volymökningar inom gruppen personer med
funktionsnedsättning med ett behov av gruppbostad som Socialnämnden står
inför.
Upplands-Bro kommunfastigheter AB har genomfört en förstudie som består
av ritningar samt en preliminär kalkyl för boendet. Ritningarna har tagits fram
utav en arkitekt på uppdrag ifrån Upplands-Bro kommunfastigheter AB.
Ritningarna illusterarer hur boendet ska se ut, vart det ska ligga på fastigheten
samt vad som ska finnas i boendet utifrån funktionsprogrammet. Utifrån
behoven i funktionsprogrammet har ett arkitektförslag tagits fram på en
byggnad med en bruttoarea på cirka 780 m2 BTA. Upplands-Bro
kommunfastigheter AB har också tagit fram en preliminär kalkyl för boendet.
Kalkylen är även den baserad på funktionsprogrammet som Socialnämnden
beslutade att anta den 10 mars 2016. Hyran för det nya boendet har beräknats
till totalt 3 600 tkr per år varav bostadsdelen kan beräknas till 450 tkr per år om
bostadshyran begränsas till 6 250 kr per månad och lägenhet.
Socialnämnden beslutade den 7 april 2016 om att godkänna förstudien för
gruppbostad enligt LSS samt beslutade att ge Upplands-Bro
kommunfastigheter AB i uppdrag att genomföra detaljprojektering av
gruppbostaden.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (23)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-18

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Avdelningschef Utförarenheten
Enhetschef LSS-enheten
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 63

2016-08-18

Remissvar avseende promemorior
gällande: Ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn
och unga samt ändringar i fråga om
sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande
barn
Dnr SN 16/0132

Beslut
1. Socialnämnden godkänner Socialkontorets remissvar.
2. Socialnämnden överlämnar remissvar till Regeringskansliet.
__________

Sammanfattning
Regeringen skickade den 21 respektive den 23 juni promemoria om ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga
(diarienummer A2016/01307/I) och departementspromemoria; Ändringar i
fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av
ensamkommande barn på remiss (Ds 2016:21). I dessa presenteras förslag på
nya schabloner och ersättningsnivåer, ändrade regler för mottagandet samt
begränsad möjlighet att placera barn i en annan kommun. Ändringarna föreslås
träda i kraft 1 januari 2017.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 27 juli 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Regeringskansliet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 64

2016-08-18

Yttrande avseende måltidspolicy
Dnr SN 16/0100

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterade den 7 juli 2016 avseende
Måltidspolicy till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar om att ta bort riktlinje för livsmedelshantering
inom Socialtjänstens verksamheter, dnr 2013-7216 antagen den 19
november 2013 under förutsättning att kommunfullmäktige antar
måltidspolicyn.
__________

Sammanfattning
Socialkontoret har tillsammans med övriga kontor under ledning av kostchefen
på Utbildningskontoret medverkat i framtagandet av en kommunövergripande
måltidspolicy. Måltidspolicyn förslås ersätta Socialnämndens riktlinjer för
livsmedelhantering. För att säkerställa god livsmedelshygien ger
Socialnämnden Socialkontoret i uppdrag att komplettera måltidspolicyn med
en lokal rutin för livsmedelshygien samt ett egenkontrollprogram som är
anpassat för verksamheten.
Måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod.
Socialkontoret föreslår att policyn antas som ett övergripande och vägledande
dokument för kostverksamheten i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2016
Förslag på Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun
Protokollsutdrag Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun Dnr UN
15/0272 den 23 februari 2016
Protokollsutdrag Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun, Dnr KS
16/0080 den 27 april 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Avdelningschef Utföraravdelningen
Kommunstyrelsen dnr KS 16/0800
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 65

2016-08-18

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 juni 2016
Dnr SN 16/0133

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 30 juni 2016 till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 30 juni 2016 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 den 30 juni 2016 fanns det nio ej verkställda beslut,
enligt LSS samt tre avseende äldreomsorg enligt SoL. Fyra beslut som tidigare
inrapporterats som ej verkställt har avslutats under perioden. Tre av dessa avser
beslut om insats enligt SOL och ett beslut avser insatser enligt LSS.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 66

2016-08-18

Yttrande till förslag på Handlinsplan
mot våldsbejakande extremism
Dnr SN 16/0113

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2016 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i
Sverige. Detta återspeglas i lagstiftning, utredningar och uppdrag samt
regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism som presenterades år
2010. Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan
för arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommunstyrelsen har därför tagit
beslut om att ta fram ett förslag till ”Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism” och sänt ut denna på remiss till Socialnämnden.
Socialkontoret har i sitt yttrande påpekat sådant som kontoret vill förtydliga i
handlingsplanen såsom vikten av sekretess, lagen om vård av unga (LVU),
samverkan med externa aktörer samt att Solängen och Bryggan bör inkluderas i
kommunens förebyggande insatser.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen dnr KS 16/0034
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 67

2016-08-18

Delvis förändrad målgrupp samt
förlängning av projektet Första Steget
Dnr SN 16/0124

Beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att
målgruppen i Första Steget utökas till ”språksvaga kommunmedborgare
som idag uppbär försörjningsstöd eller står i riskzonen att hamna i
långvarigt bidragsberoende”.
2. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förlänga projekttiden till
den 31 december 2017.
__________

Sammanfattning
Första Steget är ett projekt med medel från sociala investeringsfonden och som
ursprungligen drevs av Utbildningskontoret och Socialkontoret gemensamt
under 2015. Sedan 1 april 2016 tillhör Vuxenskolan Kommunledningskontoret
och projektet drivs således i dagsläget av Socialkontoret och
Kommunledningskontoret. Första Stegets målgrupp är SFI-studerande som har
försörjningsstöd och som ej deltar i någon annan aktivitet än de femton
timmars SFI-undervisning i veckan som erbjuds.
I den utvärdering som genomfördes av Först Steget under 2016 så framkommer
det att den målgrupp som anges i projektbeskrivningen är för smal. Merparten
av de SFI-studerande som har försörjningsstöd har redan en annan meningsfull
aktivitet utöver SFI. Då de ordinarie SFI-grupperna har en ökande målgrupp så
anser Kommunledningskontoret och Socialkontoret, att individer som har gått
länge inom ordinarie SFI, (det vill säga utöver de lagstadgade 525 timmarna)
ska ges möjlighet att delta i Första Steget för att utvecklas.
Socialkontoret föreslår även att Socialnämnden beslutar om att förlänga Första
Stegets projekttid ett år till den 21 december 2017. En förlängd projekttid
föreslås då projektet drog i gång i augusti 2015, cirka 8 månader senare än vad
som avsågs i projektplanen. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den
förlänga projekttiden och nya medel behöver ej äskas.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 68

2016-08-18

Delegationsförteckning
Dnr SN 16/0083

Beslut
Socialnämnden godkänner delegationsförteckningen.
__________

Sammanfattning
Delegationsförteckningen revideras varje år. De ändringar som har gjorts är
markerade med röd text. 2.14.4 är en förändring av delegat vid beslut om
förlängning av utredningstid för barn- och ungdomsärende som förändrats från
arbetsutskott till socialchef. Enligt socialtjänstlagen finns en ny boendeform
från 1 januari, stödboende, som nu finns med i delegationsförteckningen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2016]

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Socialchef
Avdelningschefer
Enhetschefer
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 69

2016-08-18

Reglemente för Anhörigråd
Dnr SN 16/0122

Beslut
Socialnämnden godkänner reglemente för Anhörigråd.
__________

Sammanfattning
Ett Anhörigråd med representanter för Socialnämnden, Socialkontoret och
anhörigföreningar i kommunen ska bildas. Anhörigrådet ska vara ett forum för
ömsesidigt samråd med kommunen och för anhörigföreningar i kommunen.
Syftet med anhörigrådet är att diskutera frågor som rör anhöriga. Anhörigrådet
ska vara remissinstans i dessa frågor.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 juli 2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 70

2016-08-18

Förfrågningsunderlag Lag (2008:962)
om valfrihet, LOV inom hemtjänst enligt
SoL och avlösar- och ledsagarservice
enligt LSS
Dnr SN 16/0125

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets förslag av reviderat
förfrågningsunderlag enligt LOV för utförande av insatser av hemtjänst enligt
Socialtjänstlagen, SoL och/eller avlösar- och ledsagarservice enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
__________

Sammanfattning
Socialnämnden har sedan 2011 fattat beslut om att tillämpa Lagen om
valfrihetssystem, LOV för utförare inom hemtjänst enligt SoL och avlösar- och
ledsagarservice enligt LSS.
Syftet med LOV är framför allt att öka valfriheten för den enskilde att kunna
välja vem som ska utföra omsorg samt att stimulera ett ökat småföretagande i
Upplands-Bro kommun.
Sex (6) stycken privata utförare har ansökt och blivit godkända inom LOV i
Upplands-Bro kommun. Ca 30 % av beviljad brukartid utförs av privata
utförare: Övrig tid utförs av verksamhet i egen regi.
Tidigare förfrågningsunderlag som utgör de krav som ställs på aktuella utförare
har en avtalsperiod på fyra (4) år. Avtalsperioden sträcker sig till januari 2017.
För att privata utförare från och med januari 2017 ska ha möjlighet att ansöka
om godkännande som utförare inom LOV i Upplands-Bro kommun behöver ett
nytt reviderat förfrågningsunderlag ligga till grund för ansökan.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterat den 12 juli 2016

•

Förfrågningsunderlag Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd
Avdelningschef utförare
Enhetschef biståndsenheten
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 71

2016-08-18

Befolkningsprognos 2015-2025
Dnr SN 16/0129

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
För att ge Socialnämnden en större inblick om hur befolkningsutvecklingen i
Upplands-Bro kommun ser ut har Socialkontoret tagit fram en rapport gällande
befolkningsprognos 2015-2025. Rapporten grundar sig på Statistiska
Centralbyråns befolkningsprognos 2015-2025.
Under 2015 ökade Sveriges folkmängd med 103 662 personer till 9 851 017.
Stockholms län ökade med 33 395 individer och det bor numera 2 231 439
personer i länet. Även folkmängden i Upplands-Bro kommun fortsätter att öka.
Vid årets slut hade kommunen 25 789 invånare. Under år 2015 var ökningen i
kommunen 502 personer, vilket motsvarar en ökning på cirka 2 % sedan den
31 december 2014. Fram till år 2025 prognostiserar SCB att Upplands-Bro
kommun kommer att ha en befolkningsökning på 8 622 personer, ifrån 25 789
till 34 411.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 6 juli 2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 72

2016-08-18

Revidering av riktlinjer för anhörigstöd
Dnr SN 16/0121

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjerna.
__________

Sammanfattning
Riktlinjerna har reviderats. Den förändring som har skett är att ärenden som
avser anhörigstöd hanteras inom stöd- och behandlingsenheten, om det rör
ärenden från individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter.
Anhörigkonsulenten ger anhörigstöd för ärenden som kommer från
biståndsenheten.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 juli 2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 73

2016-08-18

Statistikuppföljning första och andra
kvartalet
Dnr SN 16/0084

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
__________

Sammanfattning
Rapporten visar siffror som har tagits fram för att beskriva den aktuella
situationen i verksamheten. Dessa siffror har omvandlats till grafer som har
beskrivits och kommenteras. Detta är en redovisning för att Socialnämnden ska
få en bild av de förändringar som sker i verksamheten under året.
Inom försörjningsstöd har antal hushåll som får försörjningsstöd fortsatt att
minska. Av avslutsorsakerna framkommer att insatser som avslutas där den
enskilde blivit självförsörjande, har 17 personer blivit självförsörjande genom
arbete och 14 personer har blivit självförsörjande genom ersättningar från
försäkringskassan.
Inom barn och ungdom har antalet utredningar ökat mellan maj och juni. De
flesta av de ärenden som har avslutats under första halvåret har som orsak att
målet med vården har varit uppfylld.
Inom missbruksvården har antalet pågående utredningar minskat sedan toppen
i mars och antal placeringar har sjunkit. De flesta av de ärenden som har
avslutats under första halvåret har som orsak att målet med vården har varit
uppfylld.
Inom äldrevården kan man se att den trend som fanns för 2015 med ökade
antalet timmar som utförs inom hemtjänsten fortsätter under 2016.
I rapporten redovisas uppgifter om trygghetslarm, om utförarna har kvitterat
larmet inom 30 minuter, hur lång tid det tar för larmcentralen att besvara
samtalet och den kod som larmoperatören har gjort vid samtalet till
larmcentralen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 juli 2016

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 74

2016-08-18

Medborgarförslag om att ge gratis
körlektioner
Dnr SN 16/0027

Beslut
Socialnämnden ser positivt på det lämnade medborgarförslaget.
Medborgarförslaget besvaras med att det i Socialtjänstlagen framgår att en
individuell bedömning ska göras i varje enskilt ärende. En ansökan om bistånd
till körlektioner måste därför hanteras i varje enskilt fall.
__________

Sammanfattning
Förslagställaren föreslår att de som uppbär ekonomiskt bistånd ska beviljas
bistånd till körlektioner.
Socialtjänstlagen reglerar ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd har två
delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd till
körlektioner är i lagens mening livsföring i övrigt. Bedömningen av vad som
ska ingå i livsföring i övrigt är vad som kan anges som skälig levnadsnivå.
Enligt Socialtjänstlagen ska en individuell bedömning göras i varje enskilt
ärende. Socialtjänstlagen ger inte utrymme för generella beslut.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 11 november 2015

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagsställaren
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-08-18

§ 75

Sammanträdestider för Socialnämnden
2017
Dnr SN 16/0135

Beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess arbetsutskott och beredning för år
2017, fastställs enligt Socialkontorets förslag.
__________

Sammanfattning
Upplands- Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för kommande
års sammanträden. Kommunledningskontorets, kanslistab har upprättat ett förslag
till sammanträdestider för Socialnämnden, arbetsutskott och dess beredningsgrupp
för år 2017 som bygger på att nämnden sammanträder regelbundet med
anpassningar till lov och helgdagar. Varje nämnd kan vid behov besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmannas att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i de
fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2017

Socialnämndens
beredning (torsdag)

Socialnämnden
(torsdag)

Socialnämndens
arbetsutskott
(torsdag)

Kl. 16:00

Kl. 16:00

12 jan

19 jan

19 jan

9 feb

16 feb

23 feb

9 mars

16 mars

23 mars

20 april

27 april

20 april

16 maj (tisdag)

23 maj
(tisdag)

Kl. 08:30

18 maj,
15 juni, 13 juli

14 sep

21 sep

10 aug, 7 sep

12 okt

19 okt

5 okt

7 dec

14 dec

2 nov, 30 nov,
21 dec

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-08-18

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Samtliga ledamöter i Socialnämnden
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 76

2016-08-18

Rapporter

Socialchefens rapport
•
•
•
•
•

Temaärende: LSS-enheten. Anna Hollstrand, enhetschef informerar om
LSS-verksamhetens arbete.
Upplands-Bro kommun hade under Almedalsveckan två seminarier: hur
man jobbar med tidiga insatser för personer med demenssjukdom och
om Frivilliga resursgruppen. Båda seminarierna var välbesökta.
Mottagande av nyanlända till kommunen.
Ny servicebostad enligt LSS, Stigen servicebostad
Uppdatering om läget i Bro

Ekonomisk rapport
•
•

Socialchefen redovisar den ekonomiska rapproten
Nämnden efterfrågar att Socialkontoret löpnade redovisar en
handlingsplan till varje Socialnämnd för hur man med minskade
budgetresurser hanterar ensamkommande flyktingbarn.

Protokollsanteckning
Martin Normark (L), Irene Eklöf (L), Björn Liljedahl (M) och Lisbeth Waern
(M) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna och Moderaterna föreslår att Socialnämnden ger Socialkontoret i
uppdrag att redovisa en handlingsplan på hur man avser att hantera presumtiva
minskade budgetresurser för ensamkommande flyktingbarn med de förslag
som regeringen remitterat. Löpande statusuppdateringar vid kommande
Socialnämnder.”

Övrigt
Irene Eklöf (L) har i sin roll som kontaktpolitiker redovisat sitt besök Hagtorp
äldreboende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 77

2016-08-18

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-06-24--201607-03 samt 2016-07-25--2016-07-31

2.

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-07-09--201607-24

3.

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-08-10--201608-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 78

2016-08-18

Anmälningar

1.

Beslut avseende Norrgårdens äldreboende

2.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors beslut 77 Budget- och
verksamhetsuppföljning familjerättsnämnden

3.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors § 92 - Ändring av
sammanträdestid för familjerättsnämnden i augusti 2016

4.

Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj, Kf § 49 Revisionsberättelse

5.

Kf § 51 Policy för medborgardialog

6.

Migrationsverkets föreskrifter om var en ansökan om uppehållstillstånd får
ges in

7.

Kf § 52 redovisning av obesvarade medborgarförslag

8.

KF § 53 redovisning av obesvarade motioner

9.

Brev till socialchef Eva Folke och socialnämndens ledamöter

10.

Beslut från Kf och Ks om Sammanträdestider för 2017

11.

Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar sägs upp

12.

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets
föreskrift och allmänna råd (8/2013) om statlig ersättning för mottagande
av asylsökande m.fl.

13.

Kommunstyrelsens beslut § 106 Miljöbyggnad

14.

Kommunstyrelsens beslut § 105 Fastställande av miljömål

15.

Kommunstyrelsens beslut § 104 Fastställande av miljöaspekter

16.

Kommunstyrelsens beslut § 101 Direktiv för budget 2017

17.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, april 2016

18.

Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 2839-16

19.

Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 3302-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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