UPPDATERAD KALLELSE
Socialnämnden
Datum

2022-01-26

Socialnämnden kallar till sammanträde
Tid: torsdagen den 27 januari 2022, kl 15:00
Plats: Digitalt via Teams (eller Gemaket)
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: onsdagen den 2 februari 2022, kl 10:00

Temaärende – Projekten inom ramen för arbetsmarknadsinsatserna: MIA

Vidare, framtidslabbet

Beslutsärenden
1.

Rapportering av ej verkställda beslut avseende
kvartal tre år 2021
SN 21/0337
Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda beslut avseende kvartal tre år 2021 till
kommunens revisorer.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda beslut avseende kvartal tre år 2021 till
Kommunfullmäktige.

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
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2.

Yttrande - Motion om att inrätta en familjecentral i
Upplands-Bro kommun
SN 21/0153
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad i och med att kommunens två
familjecentraler tillsammans med övriga öppna och generella
insatser erbjuder varierat och gott stöd för kommunens barn, unga
och föräldrar.
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden yttrar sig enligt socialkontorets förslag på yttrande
över motion om inrättandet av en familjecentral i Upplands-Bro
kommun.

3.

Revidering riktlinjer ekonomiskt bistånd
SN 21/0289
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för
ekonomiskt bistånd.
2. Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd är giltiga från
den 27 januari år 2021 tills vidare.

4.

Införande av valfrihetssystem (LOV) avseende
insatsen familjerådgivning
SN 21/0331
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att införa valfrihetssystem enligt
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avseende
insatsen familjerådgivning.
2. Socialnämnden beslutar att insatsen familjerådgivning även
ska erbjudas i kommunal regi.
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5.

Riktlinjer för sociala och medicinska förturer till
bostad
SN 21/0305
Förslag till beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för förtursverksamhet – sociala och
medicinska förturer bostad.

6.

Svar på medborgarförslag om att införa en digital
kommunikationsplattform inom daglig verksamhet,
serviceboenden och gruppboenden
SN 20/0344
Förslag till beslut
1. Socialnämnden avslår medborgarförslag om att införa en
digital kommunikationsplattform inom daglig verksamhet,
serviceboenden och gruppboenden då kommunen saknar en
kommunikationsplattform som stödjer förslaget och en
upphandling för endast detta ändamål inte kan motiveras ur
ett ekonomiskt perspektiv.
2. Socialnämnden beslutar att verksamheterna daglig
verksamhet, serviceboenden och gruppboenden kartlägger
sina behov att sätta upp digitala skyltar för kommunikation
av allmän karaktär.
3. Socialnämnden beslutar att verksamheterna daglig
verksamhet, serviceboenden och gruppboenden ser över sina
interna rutiner gällande informationsöverföring mellan
personal och deltagare/boende samt deras förvaltare, gode
män och anhöriga.

7.

Individärende
Förslag till beslut
Sekretessbelagda uppgifter

8.

Individärende
Förslag till beslut
Sekretessbelagda uppgifter
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Socialchefens rapporter
•
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Arbetslöshetsstatistik september-november 2021

Delegationsbeslut

1. Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyrekrytering vid omsorgsnära
arbete inom vård och omsorg
2. Dnr 3.5.1-21857/2020-13
3. Delegeringslista 2021-09-01 - 2021-09-30
4. Delegeringslista 2021-10-01 - 2021-10-31
5. Delegeringslista 2021-11-01 - 2021-11-30
6. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt LVU 31 d §
7. Protokoll Delegationsbeslut - LVU 6 §
8. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt LVU 6 § och 11 §
9. Återtagande av tilldelningsbeslut upphandling av ramavtal insatser för
barn och unga, 2021-10-12
10. Återtagande av tilldelningsbeslut samt beslut om ny tilldelning,
upphandling av ramavtal insatser för barn och unga, 2021-11-12
11. Protokoll Delegationsbeslut , placering enligt LVU § 11
12. Protokoll delegationsbeslut, LVU 11§, LVU 43 §
13. Protokoll Delegationsbeslut - Beslut enligt § 11 LVU
14. Beslut om att utse dataskyddsombud
15. Redovisning och ansökan om statsbidrag Personligt ombud
16. Tillförordnad socialchef den 29 - 30 december 2021 samt den 2 - 9
januari 2022
17. Ordförandebeslut enligt 6 § LVU, placering enligt 11 § LVU
18. Protokoll delegationsbeslut, LVU 6 § samt LVU 11 §
19. Beslut om prioritering av insatser inom verksamhetsområde LSS

Anmälningar
1. Kommunfullmäktiges beslut § 153 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag höst 2021
2. Kommunfullmäktiges beslut § 154 - Redovisning av obesvarade
motioner höst 2021
3. Inbjudan från Region Kronoberg - Aktualitetsdagar kring Migration och
Etablering
4. Kommunfullmäktiges beslut § 127 - Entledigande av Helena Austrell
(S) som ledamot i Socialnämnden
5. Kommunfullmäktiges beslut § 132 - Entledigande av Amal Yazigi (V)
som ersättare i Socialnämnden
6. Kommunfullmäktiges beslut § 134 - Entledigande av Jessica Dannefalk
(S) som ersättare i Socialnämnden
7. Kommunfullmäktiges beslut § 136 - Val av ny ledamot i
Socialnämnden efter Helena Austrell (S)
8. Kommunfullmäktiges beslut § 141 - Val av ny ersättare i
Socialnämnden efter Amal Yazigi (V)
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9. Kommunfullmäktiges beslut § 143 - Val av ny ersättare i
Socialnämnden efter Jessica Dannefalk (S)
10. Protokoll och handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga
frågor 2021-12-08
11. Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Tertialrapport 2 - 2021 med
delårsbokslut
12. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-10-11
13. Socialkontorets samverkansprotokoll 2021-11-22
14. Protokoll extra samverkan för socialkontorets samverkansgrupp 202111-15
15. Inbjudan till dialogträff om integration 2022
16. Nytt material för samhällsorientering för nyanlända
17. Beslut i mål 28701-21, 28807-21, 28962-21, 29046-21, 29079-21,
gällande offentlig upphandling, fråga om avskrivning. Rätten skriver av
målet för vidare handläggning.
18. Cirkulär 19 25 Behörighetsreglering HSFL/FS 2017:79 19/342 för att
arbeta inom den social barn- och ungdomsvården
19. Återkallat tillstånd från IVO, Dnr 3.7.3-41336/2021-1
20. Kommunfullmäktiges beslut § 189 - Val av ny ledamot i
Socialnämnden efter Jasmin Norgren (SD)
21. Rättelse av nämnd i tidigare expediering av Kommunfullmäktiges
beslut § 189 - Entledigande av Jasmin Norgren (SD) som ledamot i
Socialnämnden
22. Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Upplands-Bro kommuns
Näringslivsstrategi
23. Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Förbundsordning
Samordningsförbund Samsund
24. Kommunfullmäktiges beslut § 183 - Val av ledamot och ersättare i
Samordningsförbund Samsund
25. Protokoll extra samverkan för socialkontorets samverkansgrupp 202112-13

Martin Normark (L)
Ordförande
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