PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Plats och tid

Distans via Teams, 2020-12-17 15:00-18:20

Ajournering

17:23-17:30

Beslutande
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Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Martin Normark, ordförande (L)
Birgitta Dickson, 1:a vice ordförande
(M)
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S)
Anni Ullberg (S)
Ricard Wikman Koljo (C)
Helena Austrell (S)
Daniele Spagnolo (KD)
Marcus Sköld (M)
Claus Engström (SD)
Jasmin Norgren (SD)

Amal Yazigi (V)
Närvarande ersättare

Birgitta Nylund (S)
Lars Thomasson (C)
Christer Norberg (S)
Stig Engcrantz (M)
Johnny Storskörd (SD)
Annette Nyberg (SD)

- Socialchef
- sekreterare
– controller §61-64 & §66-68
– enhetschef barn och ungdom § 66 (temaärende)
- avdelningschef utföraravdelningen §61-64 & §66-68
– avdelningschef utföraravdelningen §61-64 & §66-68

Övriga deltagare

Kerstin Ahlin (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital justering 2020-12-22 kl. 10:00

Paragrafer

§§ 61 - 68

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Martin Normark (L)

Justerare

..................................................................
Kerstin Ahlin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Datum för anslags uppsättande:

2020-12-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2021-01-12

(temaärende)
(temaärende)

Justerandes sign

– enhetschef daglig verksamhet och sysselsättning §66
– enhetschef grupp- och servicebostäder § 66 (temaärende)
– enhetschef biståndsenheten §§61-64 & 66
- skolkurator och projektledare §§ 66 (temaärende)
– Utredare kvalitets och verksamhetsstöd §§ 61-66

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar
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Revidering av föredragningslista:
Kerstin Ahlin (S) väcker ett ledamotsinitiativ - Flytten av Daglig verksamhet
(LSS) som läggs på dagordningen § 64.
Socialkontoret har informerat nämnden om att ett ärende gällande avbrytande
av upphandling behöver läggas till på dagordningen och nämnden lägger det
ärendet som § 65.
R
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 61

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Verksamhetsplan 2021 Socialnämnden
Dnr SN 20/0124

Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan år 2021 enligt socialkontorets
förslag.

Särskilda uttalanden
Kerstin Ahlin (S), Anni Ullberg (S), Helena Austrell (S) deltar ej i beslutet.
Claus Engström (SD) och Jasmin Norgren (SD) deltar ej i beslutet.
Amal Yazigi (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget för år 2021 vid
sitt sammanträde den 11 november år 2020. Utifrån kommunfullmäktiges
beslut har verksamhetsplan med mål och budget för år 2021 upprättats för
Socialnämnden. Budgetram år 2021 för Socialnämnden uppgår till 260 821 tkr,
en ökning av nettoram med 24 496 tkr jämfört med år 2020. Ramen för
ekonomiskt bistånd uppgår till 30 000 tkr.
Socialkontoret har utifrån Kommunfullmäktiges beslut upprättat
Verksamhetsplan år 2021 för Socialnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december år 2020.

•

Bilaga Verksamhetsplan år 2021 Socialnämnden.

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan år 2021 enligt socialkontorets
förslag.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Verksamhetsplanen för 2021 är som föregående år, mycket ambitiös med ett
flertal nämndmål som alla har indikatorer som skall mätas för år 2021, 2022
och 2023.
När man studerar föregående verksamhetsplan för 2020 och jämför denna med
planen för 2021, så ser man dock att de flesta indikatorerna från 2020 har
”fallit bort” och att det i planen för 2021 endast återstår ett fåtal (3?)
indikatorer från 2020 som skall mätas/följas upp under kommande 3 år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-12-17

I verksamhetsplanen för 2020 har man alltså definierat ambitiösa mål och
indikatorer som skall mätas under 2020, 2021 och 2022, men till planen för
2021 har dessa helt plötsligt ”fallit bort” utan att det ges någon förklaring!
Detta beteende skapar frågetecken för förvaltningens förmåga att arbeta med
långsiktiga mål.
SD vill se att förvaltningen skapar ett antal nämndmål med indikatorer för
socialnämndens kärnverksamhet (huvudprocesser) och att dessa indikatorer
sedan mäts och redovisas varje år,
så att vi folkvalda har möjlighet att se trenderna, ”blir det bättre eller sämre?”.
Förvaltningen kan sedan i verksamhetsplanen definiera och redovisa
indikatorer för olika enskilda tidsbestämda ”projekt” som bara är aktuella för
den tidsperiod som gäller för verksamhetsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 62

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Rapportering av ej verkställda beslut
och verkställda beslut per den 31
oktober 2020
Dnr SN 20/0362

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 31 oktober 2020 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 31 oktober 2020 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).
Vid rapporteringstillfället den 31 oktober 2020 fanns det ett ej verkställt beslut
enligt LSS. Två beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har
avslutats under perioden och avser insats enligt LSS.
Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för
tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattades under våren 2020
beslut i socialnämnden om att tillfälligt stänga delar av kommunens dagliga
verksamheter (SN 20/0011-5). Dessa åtgärder genererade icke verkställda eller
delvis icke verkställda beslut för ett antal individer. Rapportering har dock
fortsatt fortlöpande till Inspektionen för vård och omsorg under perioden.
Sextionio avbrott i verkställighet (LSS) återrapporteras med anledning av
Covid-19 fram till rapporteringstillfälle 31 oktober 2020.
Vid rapporteringstillfället den 31 oktober 2020 fanns det ett ej verkställt beslut
enligt SoL. Beslutet rör sysselsättning som är framskjuten på grund av Covid19. Två beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har avslutats
under perioden och avser insats enligt SoL.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2020.
Statistikrapport

Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut per den 31 oktober 2020 till
kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 31 oktober 2020 till Kommunfullmäktige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Revidering av det personliga
förordnandet
Dnr SN 20/0154

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av det personliga förordnandet.

Sammanfattning
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange
vem förordnandet avser. Det är alltså fråga om ett personligt förordnande och
Socialnämnden ska i ett beslut ange namn på den som förordnats.
Förordnandet innebär att berörda personer under nämnd tidsperiod erhåller
delegation att fatta beslut i enskilda individärenden enligt Upplands-Bro
kommuns delegationsbestämmelser för socialsekreterare i myndighetsutövande
befattning. Detta gäller i de beslut som inte kan avvaktas i väntan på nämndens
sammanträde.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 20-11-23

•

Personligt förordnande avseende LVU/LVM

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner revidering av det personliga förordnandet.
Beslutet skickas till:
-

Justerandes sign

Socialjouren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 64

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Ledamotsinitiativ - Flytten av Daglig
verksamhet (LSS)
Dnr SN 20/0403

Beslut
Socialchefen får i uppdrag att återkomma till Socialnämnden med en utförlig
rapport senast på socialnämndens sammanträde 18 februari 2021.

Sammanfattning
Socialdemokraterna väckte den 17 december 2020 ett ledamotsinitiativ
gällande flytten av daglig verksamhet (LSS).
” Vi Socialdemokrater yrkar därför på att
Socialchefen får i uppdrag att återkomma till Socialnämnden med en utförlig
rapport senast på socialnämndens samanaträde 18 februari 2021
Rapporten ska besvara anledningen till flytten. I rapporten vill vi också få
belyst de ekonomiska skillnaderna innan och efter flytt, den totala besparingen
som kontoret ansett sig göra med denna åtgärd. Effekter och konsekvenser för
verksamhetens brukare, personal samt dess innehåll och tillgänglighet för
brukarna på kort och lång sikt.
Dessutom vill vi får svar på varför fick vi som politiker i Socialnämnden inte
veta något innan?”

Beslutsunderlag
•

Ledamotsinitiativ - Flytten av Daglig verksamhet (LSS) den 17
december 2020.

Förslag till beslut
Martin Normark (L) yrkar för alliansens räkning bifall till ledamotsinitiativets
förslag.
Claus Engström (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativets förslag.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 65

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Beslut om att avbryta samordnad
upphandling-insatser riktade till barn
och unga enligt Lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU)
Dnr SN 20/0211

Beslut
Socialnämnden beslutar att avbryta samordnad upphandling av insatser riktade
till barn och unga enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Sammanfattning
Kommunerna Sigtuna, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands Väsby har sedan
tidigare genomfört en samordnad ramavtalsupphandling avseende insatser för
barn och unga. Detta ramavtal upphör att gälla den 31 maj år 2021. Arbetet
med att ta fram en ny ramavtalsupphandling med samma kommuner startade
under våren år 2020.
Kommunens upphandlingsenhet gör bedömningen att ett justerat
upphandlingsdokument ger anbudsgivare ökad tydlighet i krav på tjänsten
vilket också påverkar utvärderingen av inkomna anbud. En justering av
upphandlingsdokumentet ökar förutsättningarna för en rättssäker och
konkurrensneutral bedömning av anbudens kvalitet.
Deltagande kommuner är överens om den nya planen.

Beslutsunderlag
-

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avbryta samordnad upphandling av insatser riktade
till barn och unga enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Upphandlingsenheten, Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande

10 (13)

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 66

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Rapporter

Temaärende – Skola för mig
, skolkurator och projektledare i projektet Skola för mig.
-

Skola för mig är ett pilotprojekt som syftar till att arbeta med tidiga
insatser genom skolan som en preventiv arena.
Projektets mål.
Identifierade behov och utmaningar.
Pågående processer just nu.

Temaärende – LSS
– enhetschef biståndsenheten informerar nämnden om
lagstiftning och insatser inom LSS.
– enhetschef daglig
verksamhet och sysselsättning informerar Socialnämnden om insats daglig
verksamhet.
– enhetschef grupp- och servicebostäder
informerar Socialnämnden om insats grupp- och servicebostad samt arbetet
under coronapandemin.
– avdelningschef
utföraravdelningen informerar nämnden om utmaningar som kommunen står
inför på LSS området.
Ekonomisk rapport - Socialnämnden prognos per den 31 oktober 2020
, controller ger en ekonomisk rapport.
Socialchefens rapport
•
•
•

Kockillbacken.
Information om den nya organisationen inom Socialkontoret.
Uppdatering av läget samt socialkontorets arbete under Covid 19.

Ordförande tackar nämnden för i år och önskar alla en god jul!

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 67

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Delegationsbeslut

1.

Beslut om avslag på två ansökningar gällande deltagande i
valfrihetssystemet ledsagar- och avlösarservice i Upplands-Bro kommun
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem

2.

LVU hemlig vistelseort enligt 14 §

3.

LVU umgängesbegränsning enligt 14 § p 1

4.

LVU omedelbart omhändertagande 6 §, 2 §

5.

Delegationsbeslut - begäran om allmän handling - socialtjänstens
verksamhetssystem

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 68

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-12-17

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut 147 - Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Ulf Hilonen (L)

2.

Kommunfullmäktiges beslut 148 - Val av ny ledamot i Socialnämnden
efter Anette Nyberg (SD)

3.

Kommunfullmäktiges beslut 137 - Entledigande av Anette Nyberg (SD)
som ledamot i Socialnämnden

4.

Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken – Goda exempel på
kommunalt och regionalt arbete - Konferens 3 december 2020.

5.

Protokoll från Samverkansgruppen inom socialkontoret, 2020-09-21

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 178 - Redovisning av obesvarade motioner
höst 2020

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 179 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag höst 2020

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 172 - Tertialrapport 2 - 2020 med
delårsbokslut.

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Övergripande mål och budget 2021
med planering för 2022 – 2023.

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 177 - Organisationsförändring för
arbetsmarknadsenheten (återremittering).

11.

Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020

Utdragsbestyrkande
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