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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 107

2018-12-13

Justering av ersättning enligt Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU) för driften
av Hagtorps äldreboende
Dnr SN 18/0044

Beslut
Socialnämnden höjer ersättningen till Frösunda AB från 1623 kr per vårddygn
till 1665 kr per vårddygn på Hagtorps äldreboende i enlighet med gällande
driftavtal, från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning
Enligt aktuellt driftavtal mellan Frösunda Omsorg AB och Upplands-Bro
kommun, Socialnämnden, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), ska
ersättningen justeras årsvis enligt omsorgsprisindex (OPI) som fastställs av
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Frösunda ska avisera en prisjustering
senast tre månader innan den nya ersättningens ikraftträdande. Frösunda
Omsorg AB har inkommit med avisering till Socialnämnden i enlighet med
avtalet. Ny ersättning från och med 2019-01-01 är 1 665 kr per vårddygn.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 8 november 2018.

•

Inkommen begäran om prisjustering från verksamhetschef på Hagtorps
äldreboende.

Förslag till beslut
Socialnämnden höjer ersättningen till Frösunda AB från 1623 kr per vårddygn
till 1665 kr per vårddygn på Hagtorps äldreboende i enlighet med gällande
driftavtal, från och med den 1 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Frösunda Omsorg AB
Akt
Kamrersassistent

Utdragsbestyrkande

7 (32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 108

2018-12-13

Statistikuppföljning tredje kvartalet
2018
Dnr SN 18/0066

Beslut
Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för tredje kvartalet 2018.

Sammanfattning
Statistikuppföljning görs varje kvartal. Syftet med statistikuppföljningen är att
redovisa ett antal uppgifter från de verksamhetssystem som socialkontoret
använder och därmed ge en bild av det aktuella läget på socialkontoret.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13.

•

Statistikuppföljning tredje kvartalet.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för tredje kvartalet 2018.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 109

2018-12-13

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 30
september 2018
Dnr SN 18/0149

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut den 30 september 2018 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 30 september 2018 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 30 september 2018 fanns det tre ej verkställda beslut,
enligt LSS samt ett avseende äldreomsorg enligt SoL. Nio beslut som tidigare
inrapporterats som ej verkställda har avslutats under perioden, tre beslut avser
insats enligt LSS och sex beslut avser insats enligt SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2018.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut den 30 september 2018 till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 30 september 2018 till Kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 110

2018-12-13

Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? Särskilda boenden
2018
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av
de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och
särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett
verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och
önskemål.
2018 års undersökning är den sjätte i ordningen som genomförts av
Socialstyrelsen. Totalt svarade 40 individer på enkäten avseende särskilda
boenden i Upplands-Bro kommun. Detta ger en svarsfrekvens på 38 procent.
I jämförelse med tidigare undersökningar har det skett en minskning utav
andelen positiva svar på nästan samtliga frågor i 2018 års undersökning. Det
gäller framförallt de frågor som handlar om att bo hemma med stöd utav
hemtjänst. Samma trend med en minskad andel positiva svar, går dock inte att
hitta när det gäller den enskildes självskattning utav hälsa, rörlighet, ängslan
och ensamhet. Det finns fortfarande stora skillnader på resultatet mellan olika
kommuner men även mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2018.

•

Bilaga- Sammanställning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Vård- och omsorgsboende 2018 den 4 oktober 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef Utföraravdelningen
Enhetschefer Allégården, Norrgården samt Kungsgården
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 111

2018-12-13

Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? Hemtjänst 2018
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av
de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och
särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett
verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och
önskemål.
2018 års undersökning är den sjätte i ordningen som genomförts av
Socialstyrelsen. Totalt svarade 239 brukare på enkäten avseende
hemtjänstutförare i Upplands-Bro kommun. Detta ger en svarsfrekvens på 62
procent.
I jämförelse med tidigare undersökningar så har det skett en minskning utav
andelen positiva svar på nästan samtliga frågor i 2018 års undersökning. Det
gäller framförallt de frågor som handlar om att bo hemma med stöd utav
hemtjänst. Samma trend med en minskad andel positiva svar, går dock inte att
hitta när det gäller den enskildes självskattning utav hälsa, rörlighet, ängslan
och ensamhet. Det finns fortfarande stora skillnader på resultatet mellan olika
kommuner men även mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.

Beslutsunderlag
•

Socialkontoret tjänsteskrivelse den 13 november 2018.

•

Bilaga- sammanställning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Hemtjänst 2018-2016, den 4 oktober 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef Utföraravdelningen
Enhetschefer hemtjänsten
Akt

Utdragsbestyrkande

11 (32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 112

2018-12-13

Avtalsuppföljning inom hemtjänst,
avlösar- och ledsagarservice enligt
LOV 2018
Dnr SN 18/0137

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets avtalsuppföljning 2018 avseende
utförare av hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt lagen om valfrihet
(LOV).

Sammanfattning
Socialnämnden införde hösten 2012 valfrihet inom hemtjänst, ledsagar- och
avlösarservice. Valfrihetssystemet har varit i drift sedan februari 2013 och
socialkontoret har idag fyra privata och en kommunal utförare av hemtjänst
med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt fyra privata och en
kommunal utförare av ledsagar- och avlösarservice med beslut enligt lagen om
stöd och service (LSS).
Sedan föregående avtalsuppföljning 2016 har ett nytt förfrågningsunderlag
arbetats fram och under 2017 fick samtliga utförare lägga nya anbud. I
anbudsprocessen utvärderades kvalitetskrav och därmed genomfördes ingen
avtalsuppföljning under 2017. Sedan föregående avtalsuppföljning 2016 har
Funkisgruppen AB, Privat Nursing Sweden AB och Loki AB avslutat sina
avtal med Upplands-Bro kommun. En ny utförare har tillkommit under 2017,
Ansvarsfull omsorg AB.
Avtalsuppföljningar genomfördes under september och oktober månad 2018.
Uppföljningen kompletterades med medarbetarintervjuer för att få en
uppfattning om hur väl rutiner och dylikt är implementerade i verksamheten.
Den samlade bedömningen av samtliga utförare är att verksamheterna i hög
grad bedrivs enligt avtal och därmed säkert och med god kvalitet. Ett företag, 3
systrar AB, har fler identifierade förbättringsområden än övriga. Med 3 systrar
AB kommer en kompletterande uppföljning att ske utifrån den handlingsplan
som kommunen begärt in.
Samtliga utförare arbetar aktivt med fortlöpande förbättringsarbete. Det råder
fortsatt gott samarbete mellan beställare och de fyra privata utförare som är
verksamma i Upplands-Bro kommun. Socialkontoret har delgett utförarna
resultat av årets uppföljningar och uppmanat att de identifierade bristerna ska
åtgärdas snarast möjligt. Handlingsplaner ska skickas in och godkännas av
beställaren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2018.

•

Bilagor från avtalsuppföljningar.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets avtalsuppföljning 2018 avseende
utförare av hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt lagen om valfrihet
(LOV).

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Akt
Enhetschef biståndsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 113

2018-12-13

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- krisberedskap inom socialtjänsten
Dnr SN 18/0019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera,
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell,
regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.
2017 års Öppna jämförelse för området krisberedskap inom socialtjänsten 2017
är den andra till ordningen sedan 2016.
Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns
resultat i Öppna jämförelser området krisberedskap inom socialtjänsten 2017
med övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna,
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018.

•

Bilaga- öppna jämförelser 2018- krisberedskap inom socialtjänsten den
26 juni 2018.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Avdelningschef utföraravdelningen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 114

2018-12-13

Överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt
boende mellan kommunerna i
Stockholms län
Dnr SN 17/0092

Beslut
1. Socialnämnden antar förslag till överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län med under förutsättning att flertalet av kommunerna i
Stockholms län antar överenskommelsen.
1

Vid antagande kan anpassningar av kommunens handläggningsrutiner,
riktlinjer, verksamhetssystem samt avtal med leverantörer/boenden
behöva ske för att överenskommelsen ska fungera på det sätt som avses.

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna
i länet att anta överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län antar
överenskommelsen.
Kommunernas ställningstagande ska skickas in till Storsthlm senast den 31
december 2018. Överenskommelsen börjar att gälla den 1 juli 2019.
Socialnämnden yttrade sig om förslag till överenskommelse den 21 september
2017.
Socialkontoret föreslår att Socialnämnden antar överenskommelsen under
förutsättning att flertalet av kommunerna i Stockholms län antar den.
Socialkontoret vill föra fram att överenskommelsen kräver en del anpassningar
av kommunernas handläggningsrutiner, riktlinjer, verksamhetssystem samt att
det kan behövas skrivas avtal med leverantörer/boenden för att
överenskommelsen ska fungera på det sätt som avses.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2018.

•

Bilaga 1 – rekommendation ifrån Storsthlm den 13 juni 2018.

•

Bilaga 2 - överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning
till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.
Bilaga 3 - Socialnämndens beslut den 21 september 2017 § 68.

•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Förslag till beslut
1. Socialnämnden antar förslag till överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län med under förutsättning att flertalet av kommunerna i
Stockholms län antar överenskommelsen.
2. Vid antagande kan anpassningar av kommunens handläggningsrutiner,
riktlinjer, verksamhetssystem samt avtal med leverantörer/boenden
behöva ske för att överenskommelsen ska fungera på det sätt som avses.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Storsthlm via e-post senast den 31 december 2018.
Registrator@storsthlm.se
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 115

2018-12-13

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt
bistånd
Dnr SN 18/0098

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd sker en gång per år. Det som är
reviderat är markerat med röd text. De större förändringarna behandlar att
socialkontoret har infört e-ansökan om försörjningsstöd, hur förvaltningslagen
som trädde i kraft 2018-07-01 påverkar ekonomiskt bistånd, vägledningen om
högsta godtagbara hyra har ändrats och avsnittet om EU-medborgare har
reviderats för att bli tydligare. Dessutom finns mindre ändringar som är ett
förtydligande till handläggarna av ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13.

•

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 116

2018-12-13

Revidering av riktlinjer för
Socialnämndens arbete med barn och
unga
Dnr SN 18/0156

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för Socialnämndens arbete
med barn och unga.

Sammanfattning
Revidering av socialkontorets riktlinjer görs varje år. Det som är reviderat är
markerat med röd text. En del av revideringen är för att förtydliga. I denna
revidering är det enbart ändringar som avser att förtydliga arbetet med barn och
unga.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13.

•

Riktlinjer för Socialnämndens arbete med barn och unga.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för Socialnämndens arbete
med barn och unga.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 117

2018-12-13

Revidering av delegationsförteckning
Dnr SN 18/0050

Beslut
1. Socialnämnden antar den reviderade delegationsförteckningen, att börja
gälla den 1 januari 2019, under förutsättning att Kommunfullmäktige
beslutar att inrätta en Äldre- och omsorgsnämnd från och med 1 januari
2019.
2. När ordförande i Socialnämnden formellt blivit utsedd ska
delegationsförteckningen kompletteras med namnet på ordförande där
ordförande i delegationsförteckningen getts kompletterande
beslutanderätt och det inte framgår av ordalydelsen i lagtext att
ordförande har denna beslutanderätt.

Sammanfattning
Kommunens politiska ledning avser att inrätta en Äldre- och omsorgsnämnd
från och med den 1 januari 2019 vilket Kommunfullmäktige väntas fatta beslut
om vid sitt sammanträde den 19 december 2018. Beslutet innebär att
Socialnämndens ansvarsområden begränsas till att i huvudsak omfatta individoch familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde kommer omfatta omsorg om
äldre och andra med behov av insatser som ges till äldre, stöd till anhöriga samt
förebyggande arbete. Med anledning av detta behöver Socialnämndens
delegationsförteckning revideras och föreslås att gälla från och med 1 januari
2019 under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om att inrätta
Äldre- och omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.
De förändringar som har gjorts är i första hand en anpassning till den
verksamhet som Socialnämnden föreslås få efter att den nya Äldre- och
omsorgsnämnden har inrättats.
Utsedda ledamöter i nämnden har enligt vissa paragrafer i LVU och LVM så
kallad kompletterande beslutsrätt. Det innebär att de i vissa fall får fatta beslut
om nämndens beslut inte kan avvaktas. Då nämndens ledamöter från den 1
januari 2019 ännu inte är utsedda kan någon kompletterande beslutanderätt för
andra än ordförande ännu inte ges.
Övriga ändringar följer av ändrad lagstiftning och rättspraxis. Enligt en
prejudicerade dom kan beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av
vistelseort enligt LVU 14 § inte delegeras till Socialnämndens arbetsutskott.
Därmed är det nämnden som ska fatta dessa beslut. Övervägande av de
besluten är delegerat till Socialnämndens arbetsutskott, med tillägget att det i
Socialnämndens beslut ska framgå att övervägande sker i arbetsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19 (32)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Lex Maria har bytts ut till patientsäkerhetslagen. Enligt patientsäkerhetslagen
ska allvarlig vårdskada anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
Ändringar har också gjorts utifrån förvaltningslagen som trädde i kraft den 1
juli 2018.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-14.

•

Delegationsförteckning.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden antar den reviderade delegationsförteckningen, att börja
gälla den 1 januari 2019, under förutsättning att Kommunfullmäktige
beslutar att inrätta en Äldre- och omsorgsnämnd från och med 1 januari
2019.
2. När ordförande i Socialnämnden formellt blivit utsedd ska
delegationsförteckningen kompletteras med namnet på ordförande där
ordförande i delegationsförteckningen getts kompletterande
beslutanderätt och det inte framgår av ordalydelsen i lagtext att
ordförande har denna beslutanderätt.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga chefer inom Socialnämndens verksamhetsområde.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 118

2018-12-13

Sammanträdestider för Socialnämnden
2019
Dnr SN 18/0176

Beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2019
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden och dess
beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2019:
Socialnämnden
(torsdagar) kl.15:00

Socialnämnden
Socialnämndens
beredning (torsdagar) kl. arbetsutskott (torsdagar)
15.00
kl. 08.30

10 jan, 31 jan

24 jan

17 jan

21 feb

14 feb

21 feb

11 april

4 april

21 mars, 25 april

23 maj

16 maj

16 maj, 13 juni, 18 juli

26 sep

19 sep

22 aug, 19 sep

24 okt

17 okt

17 okt

21 nov

14 nov

21 nov

12 dec

5 dec

12 dec

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2019
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Socialnämnden.
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 119

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Övervägande umgängesbegränsning

Beslut innehåller individuppgifter skyddade av sekretess.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 120

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Övervägande umgängesbegränsning

Beslut innehåller individuppgifter skyddade av sekretess.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 121

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Övervägande umgängesbegränsning

Beslut innehåller individuppgifter skyddade av sekretess.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 122

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

Ekonomisk prognos

Carina Lennartsson presenterar den ekonomiska prognosen per den 31
oktober 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (32)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

§ 123 Socialchefen informerar

Justerandes sign

•

Filmen ”Delaktighet Socialkontoret” visas för nämnden.

•

Om julmarknader på Kungsgården och Norrgården.

•

Anhörigträff på Norrgården.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

§ 124 Rapporter
Irene Eklöf (L) och Berit Brofalk (C) informerar nämnden om deras besök på
Hagtorps Äldre- och omsorgsboende.
Eva Folke och nämnden tackar ordförande Tina Teljstedt, vice ordförande
Kerstin Ahlin och andre vice ordförande Anders Åkerlind för denna
mandatperiod.
Nämnden tackar av Eva Folke som pensioneras under januari.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 120
1.

Justerandes sign

2018-12-13

Delegationsbeslut

Tf. Kontorschef, 2018-10-25 -- 2018-10-29

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 121

Justerandes sign

2018-12-13

Anmälningar

1.

Remiss för handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära
relationer- SN 18/0162

2.

Inbjudan till utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa,
sexualitet och jämställdhet - Rätt att veta!

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 116 - Inträdesordning för ersättare i
kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018-2022

4.

Remissvar från Upplands-Bro kommun Att förebygga och behandla
undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst

5.

Ensamkommande barn - justerad anvisningsmodell 2019

6.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder

7.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

8.

Kommunstyrelsens beslut § 15 - Reviderat reglemente för valnämnden

9.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018Reviderat reglemente för tekniska nämnden

10.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden

11.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden

12.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –
Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd, antagande av reglemente för
äldre- och omsorgsnämnd samt reviderat reglemente för Socialnämnden

13.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –
Upphävande av utbildningsnämnd, inrättande av barn- och
grundskolenämnd, inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt
antagande av reglementen

14.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Upphävande av kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott och
hållbarhetsutskott

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

15.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –
Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och trygghetsutskott under
kommunstyrelsen

16.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder

17.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

18.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för valnämnden

19.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för tekniska nämnden

20.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden

21.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Reviderat reglemente för kultur och fritidsnämnden

22.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –
Upphävande av utbildningsnämnd inrättande av barn- och
grundskolenämnd, inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt
antagande av reglementen

23.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Upphävande av kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott och
hållbarhetsutskott

24.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –
Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och trygghetsutskott under
kommunstyrelsen

25.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 Delårsbokslut januari-augusti 2018 med helårsprognos

26.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –
Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd. antagande av reglemente för
äldre- och omsorgsnämnd samt reviderat reglemente för Socialnämnden

27.

Överenskommelse omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län

28.

Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-12-13

29.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21
november 2018 - Delårsbokslut januari-augusti med helårsprognos

30.

Slutrapport Preventionsprojekt

Utdragsbestyrkande
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