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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder via Teams tisdag den 12 
maj kl. 15:00 
Tid: tisdagen den 19 maj 2020, kl. 15:00 

Plats: Gemaket, plan 6 

Ordförande: Martin Normark (L) 

Sekreterare:  
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 25 maj 2020, kl.13:30 

Beslutsärenden 

1.  Ansökan om föreningsbidrag från Bris, barnens rätt i 
samhället, för år 2020 
SN 20/0122 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avslår BRIS region Mitts ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 då nämndens budgeterade 
medel för föreningsbidrag är begränsade för verksamhetsåret 2020.  

2.  Ansökan om föreningsbidrag från Hörselskadades 
förening i Järfälla och Upplands Bro för år 2020 
SN 20/0160 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Hörselskadades förening i Järfälla och 
Upplands-Bro föreningsbidrag med 4 620 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 
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3.  Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren 
Stockholm-Gotland för år 2020 
SN 20/0200 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 
föreningsbidrag med 24 390 kronor för verksamhetsåret 2020. 

4.  Ansökan om föreningsbidrag från kvinnojouren Anna 
för år 2020 
SN 20/0201 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 
112 550 kronor för verksamhetsåret 2020.  

5.  Ansökan om föreningsbidrag från Synskadades 
Riksförbund Järfälla-Upplands-Bro för år 2020 
SN 20/0203 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Synskadades Riksförbund Järfälla- 
Upplands-Bro föreningsbidrag med 1 540 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 

6.  Uppdrag att genomföra byggprojekt, gruppbostad på 
Kokillbacken 
SN 17/0070 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att genomföra byggprojekt utav en 

gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) på Kokillbacken. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till 
Upplands Bro kommunfastigheter AB att genomföra 
byggprojektet utav en gruppbostad enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) på Kokillbacken. 
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7.  Plan för uppföljning av intern och extern verksamhet 
SN 20/0051 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets plan för uppföljning av 
interna och externa verksamheter. 

8.  Kvalitetsberättelse år 2019 
SN 20/0109 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse år 2019 för 

verksamheter i egen regi. 

2. Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelse 
från A&L Psykoterapi, familjerådgivning, med de 
rekommendationer till förbättringar som socialkontoret ger.   

9.  Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 
per den 31 januari 
SN 20/0206 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 2020 till 
kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda 
beslut och verkställda beslut per den 31 januari 2020 till 
Kommunfullmäktige. 

10.  Beslut genomlysning organisation ekonomiskt bistånd 
SN 20/0205 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ny organisation inom försörjningsstöd. 
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11.  Tillfällig anpassning av riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd med anledning av Covid -19 
SN 20/0223 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att vuxenenheten inom 

socialkontoret får möjlighet att anpassa tillämpningen av 
riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd för 
sökande med kostnader som kan härledas till konsekvenser 
av Corona/Covid-19.  

2. Socialnämnden beslutar att de tillfälligt anpassade 
riktlinjerna gäller från och med den 18 maj till och med den 
31 oktober 2020.  

3. Beslutet justeras omedelbart. 

12.  Tertialrapport 1 år 2020  
SN 20/0125 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2020. Socialnämnden 
översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Rapporter 
Föreningsbidrag Socialnämnden verksamhetsåret 2019 

Socialchefens rapporter 
- Socialkontorets arbete under Covid-19 samt våld i nära relation och 

orosanmälningar under Coronapandemin. 

Delegationsbeslut 
1. Tillägg till ramavtal för samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare 
2. Beslut om omhändertagande enligt LVM 45§ 2 
3. Tilldelningsbeslut gällande upphandling av personlig assistans enligt 

lagen om offentlig upphandling 
4. Tillägg till ramavtal Samhällsorientering för nyanlända 
5. Tillförordnad samordnare för barn. och ungdomsenheten 2020-04-01 - 

2020-04-30 
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Anmälningar 
1. Ändrad handläggning av patientnämndsärenden till följd av 

coronaviruset 
2. Vårdförbundets budgetyrkande inför 2021 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 292 - Förslag till 

organisationsförändring för daglig verksamhet 
4. Beslut om att tillfälligt införa besöksförbud på gruppbostäder  
5. Beslut om att tillfälligt stänga daglig verksamhet  
6. Tillfällig vistelse i kommunen - ordförandebeslut 
7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 

2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

Martin Normark (L) 
Ordförande 
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