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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 106

2016-12-08

Interbudget för Socialnämndens
verksamhet 2017
Dnr SN 16/0152

Beslut
Socialnämnden fastställer internbudget för 2017 enligt Socialkontorets förslag.
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedahl (M) och Lisbeth
Waern (M) deltar inte i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2017 vid sitt sammanträde den 30
november 2016. Kommunfullmäktige fastställde Socialnämndens huvudram
till 353 415 tkr samt ramen för ekonomiskt bistånd till 20 620 tkr netto.
Socialkontoret har utifrån kommunfullmäktiges beslut upprättat förslag till
internbudget 2017 för Socialnämndens verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 107

2016-12-08

Remissyttrande näringslivsstrategi
Upplands-Bro kommun
Dnr SN 16/0166

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2016 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Näringslivsstaben har under året arbetat fram ett förslag till en ny
näringslivsstrategi för Upplands-Bro kommun. Syftet med strategin är att styra
hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor. Strategin ska även tydliggöra
vilka möjligheter som kommunen har för att stödja en utveckling av
näringslivet. Förslag till näringslivsstrategi har skickats ut på remiss till
berörda nämnder inom kommunens organisation. Socialnämndens yttrande ska
vara Näringslivsstaben tillhanda senast den 31 december 2016.
Socialkontoret anser bland annat att en väl förankrad näringslivsstrategi, som
kan hjälpa företag att starta, utveckla och driva sina verksamheter i UpplandsBro kommun, förhoppningsvis kan öka möjligheten till praktikplatser och
arbetstillfällen för de individer som erhåller försörjningsstöd i kommunen. Det
finns få eller inga arbetsmarknadspolitiska insatser som är lika effektiva som
en anställning. Kontoret ser även positivt på satsningen med e-tjänster i
strategin då kontoret arbetar pro-aktivt med digitalisering i sin verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 108

2016-12-08

Revidering av tillämpningsanvisningar
för avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen
Dnr SN 16/0176

Beslut
Socialnämnden antar Socialkontorets förslag till reviderade
tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. De
nya tillämpningsanvisningarna gäller från och med den 1 januari 2017.
__________

Sammanfattning
Genom lagstiftning så reglerar riksdagen de avgifter som kommuner får ta ut
för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen 8 kapitel. Taxa för
äldre- och handikappomsorg justeras i Kommunfullmäktige. För att förtydliga
och förenkla handläggningen av denna taxa så har Socialkontoret tagit fram
tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Tillämpningsanvisningarna ska således fungera som ett stöd i
kvalitetssäkringen av handläggningen. Anvisningarna ska även bidra till att de
beslut som fattas inom socialkontoret blir lika oberoende av vilken handläggare
som handlägger avgiften.
De gällande tillämpningsanvisningarna är ifrån 2014 och i behov av en
revidering.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 109

2016-12-08

Uppsägning av avtal om gemensamt
Familjevåldsteam för personer som
utövar våld i nära relationer
Dnr SN 16/0175

Beslut
Socialnämnden säger upp avtal om gemensamt Familjevåldsteam för personer
som utövar våld i nära relationer. Uppsägningen gäller från årsskiftet
2016/2017.
__________

Sammanfattning
Nordvästkommunerna Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Bro och
Upplands Väsby har sedan 2008 samverkat i ett gemensamt ägt och drivet
Familjevåldsteam (FVT). Uppdraget för Familjevåldsteamet är att erbjuda
våldsutövare, både män och kvinnor över 16 år, som utövat våld mot partner,
före detta partner, barn, syskon, föräldrar eller andra närstående, behandling.
Gällande avtal löper från den 1 januari 2016 till den 31 december 2017.
Styrgruppen har påbörjat en översyn av den verksamhet kommunerna bedriver
tillsammans, i syfte att kunna utveckla och förbättra. Leder denna översyn till
behov av exempelvis organisatoriska och personella förändringar i den
nuvarande organisationen så behöver kommunerna hantera det nu gällande
avtalet, varför avtalet avseende Familjevåldsteamet formellt sägs upp från
årsskiftet 2016/2017. Uppsägningen berör inte den gemensamma
boendekedjan som fortsätter sin verksamhet enligt särskild överenskommelse.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 110

2016-12-08

Öppna jämförelser- hemlöshet och
utestängning ifrån bostadsmarknaden
2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

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 hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden är den tredje till ordningen sedan 2012. Svarsfrekvensen hos
alla kommuner och stadsdelar var 91 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden 2016 med övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla,
Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med
Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 111

2016-12-08

Öppna jämförelser- krisberedskap inom
socialtjänsten 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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 inom krisberedskap i socialtjänsten är den första i
sitt slag då Socialstyrelsen fick i uppdrag utav Regeringen att genomföra denna
undersökning under 2015. Svarsfrekvensen är 91 procent hos landets
kommuner och stadsdelar.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden 2016 med övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla,
Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med
Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 112

2016-12-08

Öppna jämförelser- missbruks- och
beroendevård 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

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 för missbruks- och beroendevården är
den åttonde till ordningen sedan 2009. Svarsfrekvensen hos alla kommuner och
stadsdelar var 91 procent på frågorna i den övergripande enkäten och 89
procent på missbruksenkäten. I år görs ingen enkätundersökning om Landsting
och beroendemottagningar.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området missbruks- och beroendevården 2016
med övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 113

2016-12-08

Öppna jämförelser- sociala barn- och
ungdomsvården 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

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 social barn- och ungdomsvård är den
sjunde till ordningen sedan 2010. Svarsfrekvensen hos alla kommuner och
stadsdelar var 89 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området social barn- och ungdomsvård 2016 med
övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef barn- och unga
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 114

2016-12-08

Öppna Jämförelser- stöd till personer
med funktionsnedsättning enligt LSS
2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

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 stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS är den sjätte till ordningen sedan 2011.
Svarsfrekvensen hos alla kommuner och stadsdelar var 90 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt LSS 2016 med övriga nordvästkommuner (Ekerö,
Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt
med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef bistånd
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 115

2016-12-08

Öppna Jämförelser- stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning
(socialpsykiatri) 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

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 stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning (socialpsykiatri) är den sjätte till ordningen sedan 2011.
Svarsfrekvensen hos alla kommuner och stadsdelar var 90 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning (socialpsykiatri) 2016 med övriga nordvästkommuner
(Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands-Väsby)
samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef biståndsenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 116

2016-12-08

Öppna jämförelser- våld i nära
relationer 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

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 våld i nära relationer är den femte till
ordningen sedan 2012. Svarsfrekvensen hos alla kommuner och stadsdelar var
88 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området våld i nära relationer 2016 med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef vuxenenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 117

2016-12-08

Öppna jämförelser- äldreomsorg och
hemsjukvård 2016
Dnr SN 16/0080

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
__________

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 äldreomsorg och hemsjukvård är den
tionde till ordningen sedan 2007. Svarsfrekvensen hos alla kommuner och
stadsdelar var 89 procent.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området äldreomsorg och hemsjukvård 2016 med
övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef biståndsenheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 118

2016-12-08

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 september 2016
Dnr SN 16/0089

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut den 30 september 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 september 2016 fanns det åtta ej verkställda
beslut, enligt LSS samt fem avseende äldreomsorg enligt SoL. Två beslut som
tidigare inrapporterats som ej verkställt har avslutats under perioden. Ett beslut
avser insats enligt SoL och ett beslut avser insats enligt LSS.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 119

2016-12-08

Reviderat reglemente för anhörigråd
Dnr SN 16/0122

Beslut
Socialnämnden godkänner reviderat 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. Syftet med revidering av tidigare antaget
reglemente är att ytterligare en ledamot från Socialnämnden ska ingå i rådet.
Detta för att möjliggöra representation från någon av Socialnämndens
oppositionspartier.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 120

2016-12-08

Revidering av riktlinjer för barn- och
ungdomsarbetet
Dnr SN 16/0167

Beslut
Socialnämnden godkänner riktlinjerna.
__________

Sammanfattning
Riktlinjerna för barn – och ungdomsarbetet revideras varje år. Föreslagna
ändringar är en anpassning till Upplands-Bro kommuns arbete. Även rutinerna
har fått en översyn.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 121

2016-12-08

Statistikuppföljning första, andra och
tredje 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. Dessa
grafer 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 ökat något och
det totala beloppet för utbetalningar av försörjningsstöd har också ökat. Av de
insatser inom försörjningsstöd som har avslutats med att klienten har blivit
självförsörjande har de flesta blivit självförsörjande genom arbete.
Inom barn och unga har antalet utredningar sjunkit till och med augusti med en
ökning i september. De flesta av de ärenden som har avslutats under året har
som orsak att målet med vården har varit uppfylld.
Inom missbruksvården har antalet placeringar fortsatt att minska. Antalet
sociala lägenheter har ökat. Det beror på att de nyanlända som kommer till
kommunen får socialbostad.
Inom äldrevården kan man se att den trend som fanns för 2015 med ökade
timmar som utförs inom hemtjänsten fortsätter under 2016.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 122

2016-12-08

Kvalitetsuppföljning
myndighetsenheterna
Dnr SN 16/0170

Beslut
Socialnämnden godkänner socialkontorets kvalitetsuppföljning för
myndighetsenheterna.
__________

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljning är genomförd på de tre myndighetsenheterna Vuxen, Barn
och Unga (BoU) och Bistånd äldre och funktionsnedsatta.
Uppföljningarna visar att myndighetsenheterna på ett systematiskt sätt har
utvecklat sitt arbete under året. De har kommit olika långt i sitt arbete.
Redogörelse/enhet återfinns under rubriken ärendet samt i respektive enhets
kvalitetsrapport.
För att höja kvalitén i verksamheterna har de tre enheterna årligen genomfört
egenkontroller utifrån internkontrollplanen. De har gemensamt genomfört fyra
(4) utbildningsforum för alla medarbetare. De har vidare arbetat fram en lokal
introduktionschecklista vid nyanställning och en för avslut/längre ledigheter.
På bistånds- och vuxenenheten har det varit personalomsättning och vakanta
tjänster i högre grad än på barn- och ungdomsenheten.
BoU har under hösten 2015- våren 2016 haft en hög arbetsbelastning utifrån de
ensamkommande barn- och ungdomarna som kom till kommunen under aktuell
period.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Enhetschef Vuxenenhet
Enhetschef Barn- och ungdomsenhet
Enhetschef Biståndsenhet
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 123

2016-12-08

Kvalitetsuppföljning Personlig assistans
Dnr SN 16/0169

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets kvalitetsuppföljning på enheten för
personlig assistans.
__________

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljning är genomförd på enheten för personlig assistans i
kommunal regi. Enheten har 17 brukare med SFB beslut
(Socialförsäkringsbalken, dessa beslut fattas av Försäkringskassan) och 3
brukare med beslut från kommunen utifrån Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Sammanlagt har enheten ca 85 personer anaställda. 44
% har utbildning i form av undersköterska, pedagog eller likvärdigt.
Uppföljningen visar att enheten har arbetat med det systematiska
förbättringsarbetet, att öka informationsflödet och att ha en högt
brukarinflytande. Av uppföljningen framgår några utvecklingsområden framför
allt inom området social dokumentation.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Enhetschef personlig assistans
Avdelningschef utföraravdelningen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 124

2016-12-08

Kvalitetsuppföljning Stöd och
behandlingsenheten
Dnr SN 16/0168

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets kvalitetsuppföljningar inom område
stöd och behandling.
__________

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljning är genomförd på enheterna Härnevi och Solängen.
Härnevi vänder sig mot personer med missbruks- och riskbruksproblematik.
Solängen arbetar med barn, ungdomar och deras familjer som behöver hjälp
och stöd med att lösa olika svårigheter och kriser.
Härnevi har ca 20 klienter med beslut om insats. Utöver dessa stödjer Härnevi
just nu 16 klienter i så kallad ”öppen ingång”, dit klienter kan komma och få
stöd utan biståndsbeslut.
Solängen har ca 40 klienter med beslut om insats och ca 50 klienter i ”öppen
ingång”
Bägge enheterna har kommit långt i arbetet med den sociala dokumentationen
och bra journalanteckningar skrivs. Generellt behöver bägge enheterna arbeta
med uppföljning och analys av de resultat som framkommer i det systematiska
förbättringsarbetet och i klientarbetet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef utföraravdelning
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 125

2016-12-08

Hyresvärd för modulbostäder
Dnr SN 16/0180

Beslut
Liberalerna (L) och Moderaterna (M) medges att lämna ärendet för
handläggning till Socialkontoret.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kapitlet, 17 § har ledamöter i nämnden rätt att väcka
ärenden i nämnden.
Beslutsunderlag har inkommit från L och M där de önskar lägga till ett ärende.
M och L anser att Socialnämnden bör fatta ett formellt beslut om att
Socialnämnden har ett uppdrag att inom ramen för sociala bostäder hantera
bostäder för de flyktningar som kommunplacerats enligt bosättningslagen.
I Socialnämnden den 19 maj 2016 togs ett beslut om att föreslå att bostäderna
skulle baseras på förstahandskontrakt mellan aktuella flyktingar och UpplandsBrohus. Detta beslut togs sedan i följande nämnd tillbaka och förslag från
oppositionen att förtydliga vad som skulle gälla istället i form av att
Socialförvaltningen tog ansvar för detta inom ramen för sociala bostäder
avslogs, delvis inget beslut om ansvar fanns.
Vid Kommunstyrelsens möte den 5 oktober tog dock Kommunstyrelsen ett
beslut som direkt utpekade Socialnämnden som ansvarig som hyresgäst i de
bostäder som tas fram till flyktingar som inte ordnat bostad på annat sätt och att
Socialnämnden sedan hyr ut i andra hand
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Socialkontoret
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-12-08

§ 126

Rapporter

Socialchefens rapport

Justerandes sign

•

Barnahus Norrort är till för barn som blivit utsatt för våld, brott
eller övergrepp och som behöver hjälp och stöd från olika
myndigheter. Det har öppnats en diskussion med Barnahus Nordost
om att gå ihop med Barnahus Nordväst. Detta kommer att
diskuteras på ett styrgruppsmöte. Om det blir aktuellt kommer det
att tas upp till nämnd för beslut.

•

Kommunen har erhållit viten i två ärenden som avser LSS-bostad.
Upplands-Bro kommun har liksom andra kommuner erbjudit plats
på gruppboenden utanför kommunen när ledig plats inte funnits att
tillgå i kommunen. I de två fall som vite utdömts har den enskilde
önskat boende i den egna kommunen och när det inte tillgodosetts
har Upplands-Bro kommun hittills erhållit viten i två ärenden. På
förslag från några förvaltningschefer har Kommunförbundet
Stockholms län (KSL) initierat ett möte med Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) för att lyfta frågan att det inte räcker med att
erbjuda i regionen. Vid mötet förmedlar IVO att då LSSlagstiftningen är en rättighetslag och då den enskilda vill ha boende
i den egna kommunen gäller det. Man tar inte särskild hänsyn till
storstadregioner och den boendeproblematik som finns där. Från
och med den 1 februari 2017 kommer IVO region Jönköping att ta
över alla ärenden gällande ej verkställda beslut.

•

Information om branden den 6 december 2016 i en fastighet på
Råbystigen 15. Ungefär 40 personer berördes varav många barn
fanns bland de drabbade. Broskolan öppnades snabbt för
nödställda. POSOM var snabbt på plats, redan vid kl. 05.30.
Boende i trappuppgångarna 13-15 kommer inte att kunna återvända
till sina lägenheter förrän om 1-1,5 år. Posoms arbete är avslutat
och ordinarie verksamhet tar vid för den som behöver
socialtjänstens stöd och hjälp.

•

Kommunförbudet Stockholms län, KSL, ordnade en studierresa för
förvaltningschefer inom vård och omsorg. Studiebesök
genomfördes på en rad olika verksamheter.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-12-08

Ekonomisk rapport
•

Carina Lennartsson redovisar den ekonomiska prognosen i oktober
2016

Övrigt
•

Justerandes sign

Britt-Marie (S) och Irene Eklöf (L) har i sina roller som
kontaktpolitiker redovisat sitt besök på Kungsgården äldreboende.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 127

Justerandes sign

2016-12-08

Delegationsbeslut

1.

Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa och hem för vård och
boende (HVB)

2.

Samordnad upphandling av daglig verksamhet för personer i yrkesverksam
ålder, LSS § 9:10, korttidsvistelse utanför egna hemmet för barn och unga,
LSS § 9:6 och korttidsvistelse utanför ena hemmet för vuxna, LSS § 9:6 antagande av leverantörer

3.

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-11-03--201611-06

4.

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 11 februari 2016

5.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-01-14

6.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-03-10

7.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-04-07

8.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-06-02

9.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-06-30

10.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-07-28

11.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-08-25

12.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-09-22

13.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-10-20

14.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-17

15.

Socialnämndens arbetsutskott den 4 maj 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 128

Justerandes sign

2016-12-08

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 99 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 100 - Redovisning av obesvarade motioner

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Måltidspolicy för Upplands-Bro
kommun

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 115 - Entledigande av Coumba Sobel Fall
(MP) från uppdrag som ledamot i Socialnämnden

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 121 - Entledigande av Kerstin Arvidsson
(C) från uppdrag som ersättare i Socialnämnden

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 122 - Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Kerstin Arvidsson (C)

Utdragsbestyrkande
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