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Verksamhetsberättelse år 2021
Socialnämnden
Dnr SN 22/0007

Beslut
1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2021.
2. Socialnämnden skickar verksamhetsberättelse till
Kommunstyrelsen.

Särskilda uttalanden
Claus Engström (SD) och Johnny Storskörd (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning
Verksamhetsberättelse för år 2021 är upprättad i enlighet med gällande
anvisningar. I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året,
måluppfyllelse utifrån nämndmålen samt årets resultat avseende ekonomi.
Verksamhetsberättelsen för år 2021 presenteras i sin helhet i bifogad bilaga 1.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 februari år 2022

•

Socialnämndens verksamhetsberättelse år 2021 bilaga 1

•

Åtgärdsplan för ekonomi i balans bilaga 2

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2021.
2. Socialnämnden skickar verksamhetsberättelse till
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:
•
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Projektering gällande gruppbostad
enligt LSS i Brunna - byte av placering
av gruppbostaden
Dnr SN 17/0070

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att den tidigare beställda gruppbostaden
enligt LSS kan placeras på tomten Brunna 6:1 där ett boende för
nyanlända haft sin placering när verksamheten var i drift.
2. Socialnämnden beslutar att godkänna annan placering av tidigare
beställd gruppbostad under förutsättning att preliminär
projektbudget hålls och ny placering av Socialkontoret bedöms
ändamålsenlig.
3. Socialnämnden godkänner ny preliminär projektbudget samt
beräknad hyreskostnad per kvadratmeter efter gruppbostadens
färdigställande.

Sammanfattning
Vid Socialnämndens sammanträde den 18 mars år 2021 beslutade
Socialnämnden att ge socialkontoret, i samverkan med fastighetschef, i
uppdrag att inleda samarbete med Upplands-Brohus för genomförande av
byggprojekt för en gruppbostad enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Vid nämndsammanträde den 17 juni år 2021
godkändes preliminär projektbudget samt beräknad hyreskostnad per
kvadratmeter efter färdigställande av gruppbostaden. Vidare beslutades att
gruppbostaden skulle uppföras på anvisad tomt i Brunna. Vid översyn av
lokaler i kommunen har en möjlighet uppstått att istället kunna nyttja en redan
befintlig tomt i Brunna (Violinvägen 4, Brunna 6:1) där ett boende för
nyanlända tidigare bedrivits Socialkontoret finner att denna alternativa
placering utgör en lika bra plats för ett LSS boende som tidigare anvisad tomt.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 februari år 2022

•

Funktionsprogram antaget 2016-03-10 – dokumenterade avvikelser

•

3D-skiss samt preliminär situationsplan för gruppbostad på
Violinvägen
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Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att den tidigare beställda gruppbostaden
enligt LSS kan placeras på tomten Brunna 6:1 där ett boende för
nyanlända haft sin placering när verksamheten var i drift.
2. Socialnämnden beslutar att godkänna annan placering av tidigare
beställd gruppbostad under förutsättning att preliminär
projektbudget hålls och ny placering av Socialkontoret bedöms
ändamålsenlig.
3. Socialnämnden godkänner ny preliminär projektbudget samt
beräknad hyreskostnad per kvadratmeter efter gruppbostadens
färdigställande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:
•
•
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Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen
Fastighetschef
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Avtalsuppföljning Carelli assistans AB
år 2021
Dnr SN 22/0049

Beslut
Socialnämnden godkänner genomförd avtalsuppföljning hos Carelli assistans
den 15 december år 2021.

Sammanfattning
Avtalsuppföljning genomfördes hos Carelli assistans den 15 december år 2021.
Medverkade gjorde verksamhetschef och två områdeschefer med ansvar för
Upplands-Bro kommun. Från socialkontoret medverkade två
kvalitetsutvecklare.
Uppföljningen genomfördes genom intervju med berörda chefer samt
granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive lokala
rutiner samt medarbetarintervjuer. 40 avtalspunkter granskades vid
uppföljningstillfället varav 31 godkändes helt samt 9 avtalspunkter var delvis
uppnådda vid granskningen. Efter komplettering och inlämnande av
handlingsplan kunder ytterligare 3 avtalspunkter godkännas helt.
Socialkontoret gör den sammanfattande bedömningen att avtalet i hög grad
efterlevs. Mindre brister identifierades som flera efter komplettering hade
åtgärdats och kunde godkännas, för övriga kvarvarande avtalspunkter som var
fortsatt delvis uppfyllda inlämnades relevanta åtgärder.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 3 februari år 2022

•

Avtalsuppföljning Carelli 211215 med åtgärdsplan

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner genomförd avtalsuppföljning hos Carelli assistans
den 15 december år 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.
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Beslutet skickas till:
•
•
•
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Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen
Enhetschef myndighet LSS- och vuxenenheten
Carelli assistans verksamhetschef
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Sammanträdesdatum:
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Rapportering av ej verkställda beslut
avseende kvartal fyra år 2021
Dnr SN 22/0055

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda beslut avseende kvartal fyra år 2021 till kommunens
revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda beslut avseende kvartal fyra år 2021 till
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller
även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Samtliga ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när
beslutet har verkställts. Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska
ske på individnivå och lämnas in en gång per kvartal.
Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2022 fanns det inom LSS 13
verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda samt
fem gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Det fanns även 13 avbrott i verkställighet.
Inom SoL fanns det två verkställda eller avslutade beslut som tidigare
rapporterats ej verkställda samt två gynnande beslut som inte verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. Det fanns inga avbrott i verkställighet.

Beslutsunderlag
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•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 januari år 2022

•

Statistikrapport ej verkställda besluta 31 januari 2022
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Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda beslut avseende kvartal fyra år 2021 till kommunens
revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda beslut avseende kvartal fyra år 2021 till
Kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
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Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom)
Kommunens revisorer
Ansvarig revisor EY
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Rapporter

Temaärende:
Feriejobb –
informerar om feriejobben inom kommunen.
Resultat från tidigare år och statistik samt mål inför sommarens feriejobb
presenteras.
Verksamhetsberättelse –
och
presenterar verksamhetsberättelsen för 2021. En genomgång av
mål och resultat, intern styrning och kontroll samt ekonomi.
Socialchefens rapport
Arbetslöshetsstatistik
Ingen ny rapport den senaste är sedan december 2021. Dock har det genomförts
en analys av hur många som står utanför arbetsmarknaden i Bro (analysen är
genomförd inom ramen för Omdaning Bro). Den rapporten visar på att det
finns en differens mellan den officiella statistiken kopplat till arbetslöshet och
hur det faktisk ser ut kopplat hur många som står utanför arbetsmarknaden.
Den analysen visar att den officiella statistiken presenterar att den 5,0%
arbetslöshet och när man fördjupar och samkör olika statistik databaser så visar
det sig att det är ca 7,5% som står utanför arbetsmarknaden. Detta är personer
som av olika anledningar inte finns registrerad hos AF, kommun eller andra
myndigheter. Denna analys ska genomföras av Sweko för hela kommunen.
Covid-19
Läget har stabiliserats när det gäller personal, men man ska fortfarande vara
hemma med symtom och bekräftad smitta. Vi har haft ett par individer i våra
verksamheter som har varit smittade men det har gått bra och de flesta är nu
friskförklarade. Fortfarande ska vi skydda vår allra äldsta och tänka på att
stanna hemma om man har symtom.
Ukraina
Utifrån den situationen som är i Ukraina så är det ett stort antal personer som är
på flykt från sitt land. Den 3 mars aktiverades Massflyktsdirektivet och nu
pågår ett arbete både lokalt och nationellt för att reda i det juridiska läget för de
personer som kommer till Sverige. Det är fastställt att Massflyktsdirektivet ger
miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna
personer. Direktivet innebär också att åtgärder vidtas utifrån
solidaritetsprincipen, för att sträva efter en balans mellan EU-ländernas insatser
för att ta emot dessa personer.
En utlänning som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt direktivet
och som i enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige ska ges
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, upp
till 3 år.
Justerandes sign
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Vilka omfattas av direktivet?

De som omfattas av direktivet är personer som kan
•
•
•

•

identifiera sig som medborgare i Ukraina, eller är
skyddsbehövande med skyddsstatus i Ukraina, eller
varaktigt bosatta i Ukraina.

Vilket stöd har de som omfattas av direktivet rätt till?

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om
mottagande av asylsökande, LMA, från och med tidpunkten när
uppehållstillstånd beviljas. De omfattas då i princip av samma regelverk som
asylsökande vad gäller till exempel boende, ekonomiskt och annat stöd, skola
samt hälso- och sjukvård. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få
bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket.
En person som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt direktivet
har som huvudregel inte rätt till försörjningsstöd från kommunen, se 1 § sista
st. LMA:
Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1
§ socialtjänstlagen
(2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd
föreligger inte heller för bostadskostnader.
Hemställan från Migrationsverket den 9 mars om att upprätta
evakueringsboende i kommunen. Ett arbete har påbörjats och vi har rapporterat
in möjliga lokaler. Vi vet inte i dag hur många och inte heller någon tidplan när
det kan vara aktuellt men Migrationsverket signalerar att de har fullt i sina
verksamheter och behöver snarast stöd till detta. Vi har i dag inte kännedom
om någon enskild individ som ansökt om stöd hos oss.
Kommunen förbereder sig för att kunna bedriva vår verksamhet även om vi
drabbas av störningar ex. cyberattacker eller liknande. Vi gör en översyn över
planer och ser till att vi har det material som krävs i lager för att klara oss i mist
3 månader.
GVI
Avsiktsförklaring är tecknad med polisen och frivården. Nu påbörjas
samarbetet med Järfällas kommun för att planera hur vi går vidare med att
starta arbetet. Tipsar om att lyssna på podden Bättre Tillsammans om GVI.
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Delegationsbeslut

1.

Delegeringslista 2021-12-01 - 2021-12-31
Dnr SN 21/0013

2.

Delegeringslista 2022-01-01 - 2022-01-31
Dnr SN 22/0014

3.

Protokoll Delegationsbeslut, Omplacering enligt 11 § LVU
Dnr SN 22/0017

4.

Avtal leverantörer familjerådgivning
Dnr SN 22/0021

5.

Beslut om ändrad tid för justering av paragraf 7 och 8, sammanträde 27
januari 2022
Dnr SN 22/0002

6.

Redovisning av statsbidrag för år 2021 psykisk ohälsa
Dnr SN 21/0100

7.

Delegationsbeslut, handräckningsbegäran LVU
Dnr SN 22/0017

8.

Protokoll Delegationsbeslut, Beslut om omedelbart omhändertagande § 6
LVU
Dnr SN 22/0017

9.

Protokoll Delegationsbeslut, Beslut enligt § 11 LVU
Dnr SN 22/0017

10.

Protokoll delegationsbeslut, LVU 6 § och 11 §
Dnr SN 22/0017

11.

Protokoll delegationsbeslut, LVU 6 § och 11 §
Dnr SN 22/0017

12.

Protokoll delegationsbeslut, LVU 6 § och 11 §
Dnr SN 22/0017
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Anmälningar

1.

Regeringsbeslut - Tillägg till uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med
ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år,
Ju2022/00421 m.fl.
Dnr KS 22/0018

2.

SIG Konferens 2022 - "hur får vi tillsammans stopp på våldet?"
Dnr SN 22/0012
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