
  PROTOKOLL 1 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-02-04 
kl. 08:30 

Paragrafer 
 

 §§ 2 -  10 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  

 

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

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

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-01-30 

Datum för anslags uppsättande: 2020-02-04 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-02-25 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket, plan 6, 2020-01-30 15:00 – 16:15 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anni Ullberg (S) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Annette Nyberg (SD) 
 

Christer Norberg (S) 
Johnny Storskörd (SD) 
Malin Fornander (M) 
 
Närvarande ersättare 
Ulf Hilonen (L) 
Birgitta Nylund (S) 
Berit Brofalk (C) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Amal Yazigi (V) 
Stig Engcrantz (M) 
 

Övriga deltagare  sekreterare,  socialchef, 
 avdelningschef för utföraravdelningen, 

 tf. enhetschef barn- och ungdomsenheten §1 och §8 
(temaärende),  samordnare barn- och ungdomsenheten §1 
och §8 (temaärende) 

 

 



  PROTOKOLL 2 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Plats och tid Gemaket, plan 6, 2020-01-30 15:00 – 16:15 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Lisbeth Waern, 1:a vice ordförande (M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Anni Ullberg (S) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Jeanette P K Bustos Cesped (V) 
Annette Nyberg (SD) 
 

Christer Norberg (S) 
Johnny Storskörd (SD) 
Malin Fornander (M) 
 
Närvarande ersättare 
Ulf Hilonen (L) 
Birgitta Nylund (S) 
Berit Brofalk (C) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Amal Yazigi (V) 
Stig Engcrantz (M) 
 

Övriga deltagare  sekreterare,  socialchef, 
 avdelningschef för utföraravdelningen, 

 tf. enhetschef barn- och ungdomsenheten §1 och §8 
(temaärende),  samordnare barn- och ungdomsenheten §1 
och §8 (temaärende) 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-01-30 
kl. 16:30 

Paragrafer 
 

 §§ 1  

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  

 

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

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

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-01-30 

Datum för anslags uppsättande: 2020-01-31 Datum för anslags nedtagande 2020-02-21 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  ....................................................................  
 

 



  PROTOKOLL 3 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

 

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 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 1 Svar på begäran- IVO granskar 

socialnämndernas kontroll av tillstånd för 
konsultverksamhet och stödboende barn 
och unga 16-20 år 

4 

§ 2 Redovisning av internkontrollplan år 2019 5 
§ 3 Internkontrollplan år 2020 6 
§ 4 Svar på extern revision-Granskning av 

social dokumentation 
8 

§ 5 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 oktober 2019 
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§ 6 Uppföljning av ramavtal insatser för barn 
och unga år 2019 

10 

§ 7 Val av kontaktpolitiker för gruppbostäder 
och servicebostäder enligt LSS 

11 

§ 8 Rapporter 13 
§ 9 Delegationsbeslut 14 
§ 10 Anmälningar 15 
   

 
  



  PROTOKOLL 4 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Svar på begäran- IVO granskar 
socialnämndernas kontroll av tillstånd 
för konsultverksamhet och stödboende 
barn och unga 16-20 år 

 Dnr SN 20/0028 

Beslut 
1. Socialnämnden antar socialkontorets svar på begäran som sitt eget. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
IVO genomför en granskning av samtliga kommuner i landet för att ta reda på 
om socialnämnderna kontrollerar att vissa placeringar för barn och unga, med 
tillståndsplikt, har erforderliga tillstånd. 

Efter begäran om anstånd med svar ska nämnden senast den 30 januari år 2020 
ha inkommit med svar till IVO. 

I bifogad förteckning finns redogörelse över de frågor som IVO vill ha svar på. 

Beslutsunderlag 
• Förteckning begärd av IVO-Begäran om uppgifter om 

konsulentverksamheter och stödboende, daterad 2019-12-17 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse SN 20/0028 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar socialkontorets svar på begäran som sitt eget. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
 

Beslutet skickas till: 

• IVO, Inspektionen för vård och omsorg 
• Socialchef 
• Enhetschef barn- och unga 

 
  



  PROTOKOLL 5 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Redovisning av internkontrollplan år 
2019 

 Dnr SN 19/0394 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av internkontrollplan år 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har för år 2019 givit samtliga nämnder direktiv om att ta 
fram prioriterade risker. I bilagd internkontrollplan för verksamhetsåret 
redovisar socialkontoret vilka kontroller som är gjorda under året samt vilka 
resultat som har uppnåtts. Planen redovisar beskrivna risker, aktiviteter för 
kontroll samt de resultat som kontrollen har givit. 

Samtliga identifierade risker med tillhörande kontroller och åtgärder som togs 
fram för 2019 års internkontroll är påbörjade. Inom flera områden har arbetet 
fortlöpt väl, andra områden är ännu inte slutförda och har därmed rapporterats 
som mindre avvikelser från planen.  

Slutsatsen är att arbetet med internkontrollplanen enligt gällande direktiv från 
kommunstyrelsen har fungerat relativt bra. Det ska tilläggas att intern kontroll 
genomförs inom flera andra områden än de som är uppmärksammade i denna 
rapport, till exempel regelbunden uppföljning av verksamhetsplan samt 
delårsbokslut.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 december år 2019 

• Bilaga Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av internkontrollplan år 2019. 

 
Beslutet skickas till: 

• Socialchef 
• Avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd 

 
  



  PROTOKOLL 6 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Internkontrollplan år 2020 
 Dnr SN 19/0393 

Beslut 
Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2020 för Socialnämnden enligt 
kontorets förslag.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Annette Nyberg (SD) och Johnny Storskörd (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen är samtliga nämnder ansvariga för att genomföra intern 
kontroll. Kontrollen ska säkerställa att verksamheten är effektiv och produktiv 
samt att den efterlever krav i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Den 
årliga internkontrollplanen arbetas fram genom att övergripande riskanalyser 
genomförs utifrån hela socialnämndens verksamhetsområde.  

I bilagd internkontrollplan för verksamhetsår 2020 redovisar socialkontoret 
vilka kontroller som är avsedda att genomföras. Många kontroller är hämtade 
från verksamhetsår 2019 då de är fortsatt viktiga för att säkra lagefterlevnad 
och kvalitet. Några kontrollmoment är nya för året. 

År 2020 kommer socialkontoret att arbeta målinriktat och enligt fasta rutiner 
med uppkomna skulder, främst hyresskulder. Samarbetet med ekonomienheten 
är tydliggjort i planen. 

För att säkra avtalstrohet har verksamheten tydliggjort kontrollmoment i form 
av stickprovskontroll. 

För år 2020 har verksamheten tydliggjort skillnaden mellan internkontroll och 
egenkontroll genom att i Stratsys ha lagt till mall under fliken Systematiskt 
kvalitetsarbete. Under år 2020 kommer egenkontroller på en mer detaljerad 
nivå att skapas. De moment som kontrolleras ska möta de specifika delar som 
respektive verksamhet har uppmärksammat som förbättringsområden. 
Information för kontroller hämtas bland annat från resultat och analys av 
brukarenkäter, Öppna jämförelser, relevant statistik från verksamhetssystemet, 
revisioner samt från Lex Sarah- och synpunktshantering. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 december år 2019 

• Bilaga Intern kontrollplan 2020  

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2020 för Socialnämnden enligt 
kontorets förslag.  



  PROTOKOLL 7 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Socialchef 
• Avdelningschef kvalitets och verksamhetsstöd 

  



  PROTOKOLL 8 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Svar på extern revision-Granskning av 
social dokumentation 

 Dnr SN 19/0201 

Beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets redogörelse över planerade åtgärder 
för att säkerställa en rättssäker social dokumentation. 

Sammanfattning 
Förtroendevalda revisorer i Upplands-Bro kommun har lämnat ett uppdrag till 
Ernst & Young att granska socialnämndens verksamheter avseende den sociala 
dokumentationen i såväl myndighetsutövning som i utförardelar. Revisionen är 
slutförd och överlämnad till Upplands-Bro kommun den 3 september år 2019. 

Av granskningen framkommer att arbetet i sin helhet fungerar tillfredsställande 
och möter de krav som lagen föreskriver. Några områden behöver dock 
förbättras. Aktuella områden är egenkontroll av dokumentation, anpassat 
verksamhetssystem samt förankring av rutiner och riktlinjer. 

I rubrikform redogör verksamheten för de åtgärder som under år 2020 kommer 
att vidtas för att säkerställa verksamhetens kvalitet och rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsrapport 4/2019 från Ernst & Young-Upplands-Bro kommun, 

Granskning av social dokumentation 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets redogörelse över planerade åtgärder 
för att säkerställa en rättssäker social dokumentation. 
 

Beslutet skickas till: 

• Socialchef 
• Avdelningschef kvalitet- och verksamhetsstöd 
• Avdelningschef utföraravdelning 
• Kommunens revisorer 

 
  



  PROTOKOLL 9 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 oktober 
2019 

 Dnr SN 19/0420 

Beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut per den 31 oktober 2019 till kommunens revisorer. 
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 oktober 2019 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 2019 fanns det ett ej verkställt beslut 
enligt LSS. Två beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 
avslutats under perioden. Det ena beslutet avser insats enligt LSS och det andra 
beslutet avser insats enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 december 2019. 
• Statistikrapport 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut per den 31 oktober 2019 till kommunens revisorer. 
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 oktober 2019 till Kommunfullmäktige. 

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer  

 
  



  PROTOKOLL 10 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Uppföljning av ramavtal insatser för 
barn och unga år 2019 

 Dnr SN 20/0015 

Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av ramavtal insatser för barn och unga 
år 2019. 

Sammanfattning 
Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt 
upphandlat ramavtal för insatser till barn och unga. Nuvarande ramavtal gäller 
från den 1 juni år 2016 och är efter förlängning giltigt till den 31 maj år 2021.  
Ramavtalet består av fyra avtalsområden; öppenvård, hem för vård eller 
boende (HVB), stödboende och jourhem/familjehem. Medverkande kommuner 
har under år 2019 gemensamt planerat och genomfört uppföljning av ett urval 
av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Den samordnade uppföljningen 
är för år 2019 gjord för tredje året och kommer att vara den sista inom nu 
gällande avtal.  

Kommunerna har efter dessa tre år nu följt upp de flesta leverantörer. Under år 
2019 har ingen ramavtalsuppföljning gjorts av HVB-verksamheter. Anledning 
till detta är att de HVB-hem som ligger geografiskt nära kommunerna redan 
har följts upp vid tidigare års ramavtalsuppföljningar. Då kvarvarande HVB-
hem dessutom inte har avropats i någon omfattande utsträckning gjordes 
bedömningen att det inte var möjligt att avsätta nödvändiga resurser under året.   

Samtliga leverantörer som har följts upp bedöms bedriva en välfungerande 
verksamhet samt leva upp till de krav som ställs.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari år 2020 

• Bilaga-Uppföljning av ramavtal insatser till barn och unga-Samordnad 
uppföljning av Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna 
kommun, Son 2019/389 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av ramavtal insatser för barn och unga 
år 2019. 

 
Beslutet skickas till: 

• Enhetschef barn och unga 
  



  PROTOKOLL 11 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Val av kontaktpolitiker för 
gruppbostäder och servicebostäder 
enligt LSS 

 Dnr SN 19/0008 

Beslut 
Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS 

Birgitta Nylund (S) (tillsammans med Jeanette Bustos Cesped (V), Daniele 
Spagnolo (KD) och Stig Engcrantz (M)) 

Sammanfattning 
Sedan beslut om kontaktpolitiker togs den 31 januari 2019 har två platser blivit 
lediga. Det finns därför en ledig plats som kontaktpolitiker på ovanstående 
verksamhet som ska tillsättas. 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 
om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 
även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 
konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 
kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 
närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 
timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 
riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020 

Förslag till beslut 
Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS 

En representant (tillsammans med Jeanette Bustos Cesped (V), Daniele 
Spagnolo (KD) och Stig Engcrantz (M)) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ahlin (S) föreslår Birgitta Nylund (S) som kontaktpolitiker. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Kerstin Ahlins (S) 
förslag. Han frågar om nämnden kan besluta enligt detta och finner bifall.  

 



  PROTOKOLL 12 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Den valda 
  



  PROTOKOLL 13 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Rapporter 
   

Temaärende – Socialkontorets arbete med orosanmälningar 
och orossamtal 

 tf. enhetschef barn och ungdomsenheten och  
 samordnare barn- och ungdomsenheten, informerar nämnden om 

socialkontorets arbete med orosanmälningar och orossamtal 

Socialchefens rapport 
 socialchef informerar nämnden om: 

- Daglig verksamhet är en del av Socialnämndens verksamhetsområde 
sedan årsskiftet. Nästa sammanträde, Socialnämnden i februari, är 
verksamheten daglig verksamhet temaärende för nämnden. 

-  avdelningschef kvalitéts och verksamhetsstöd 
avslutar sin anställning i Upplands-Bro kommun. 

- Justering av budget 

- Samverkansavtal med Polisen för snabbare lagföring av unga 

- Seminarium och vernissage kring ungdomars delaktighet i 
socialtjänstens arbete eftermiddagen den 11 mars.  

- Invigning av Trygghetscentret i Brohuset den 5 februari 

 

 avdelningschef utföraravdelningen informerar nämnden om: 

- Rekrytering av barnmorska till ungdomsmottagningen vilket innebär att 
verksamheten är igång igen och vi kan leva upp till avtalet med 
regionen. Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet 20/21 

- Påbörjat ett arbete för att kartlägga elever med hög frånvaro. Planen är 
att inrätta ett socialt skolteam vilket är ett samarbete mellan 
socialkontoret och utbildningskontoret för att förebygga hög frånvaro 
från elever.  

  



  PROTOKOLL 14 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Delegationsbeslut 
1. Omplacering 11§   

2. Delegeringslista 2019-11-01 - 2019-11-30   

3. Delegeringslistor 2019-12-01 - 2019-12-31   

 
  



  PROTOKOLL 15 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens 

delegationsordning 
  

2. Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020 | 
Viktig information från SKR (cirkulär 19:45  

  

3. Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 
2020 | Viktig information från SKR (cirkulär 19:46) 

  

4. Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020 | Viktig information från SKR, 
cirkulär 19:44 

  

5. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, cirkulär 
19:62 

  

6. Storsthlms nyhetsbrev nummer 8 - 2019   

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument 

  

8. Protokoll  Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-21   

9. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 2020 
med planering för 2021-2022 

  

10. Tjänstemannaremiss: Överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet 

  

11. Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att 
delta i Funkisfestival 

  

12. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård | Viktig 
information från SKR (cirkulär 19:48) 

  

13. Cirkulär 20:01 från SKR - Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt 
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL 
under år 2020 

  

14. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 3 december 2019, § 59 - Översyn 
av ansvar för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar och föreningar 
inom funktionshinderområdet 

  

15. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 

  



  PROTOKOLL 16 (16)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

16. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet 

  

 


	§ 1 Svar på begäran- IVO granskar socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsultverksamhet och stödboende barn och unga 16-20 år
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 2 Redovisning av internkontrollplan år 2019
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 3 Internkontrollplan år 2020
	Beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 4 Svar på extern revision-Granskning av social dokumentation
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 5 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 oktober 2019
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 6 Uppföljning av ramavtal insatser för barn och unga år 2019
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 7 Val av kontaktpolitiker för gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	§ 8 Rapporter
	Temaärende – Socialkontorets arbete med orosanmälningar och orossamtal
	Socialchefens rapport

	§ 9 Delegationsbeslut
	§ 10 Anmälningar



