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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid
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Gemaket, 2017-09-21, kl. 16.00 – 18.30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare
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Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Kimmo Lindstedt (S) § 60-74, 76-77
Klaus Dürhagen (MP)
Ricard Koljo (C)
Björn Liljedahl (M)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Lisbeth Waern (M)
Anni Ullberg (S) § 75
Berit Brofalk (C) §75
Marlene Juthstrand (KD) § 60-74, 76-77

Berit Brofalk (C) § 60-74, 76-77
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Nina Kalla (SD)
Kristina Henriksson (V)
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samordnare, § 60, Leif Spjuth, projektledare, § 61.

Utses att justera

Martin Normark (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-09-26
kl. 08.15

Paragrafer

§§ 60 - 77

Underskrifter
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Sekreterare

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)
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Martin Normark (L)

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

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

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

Sammanträdesdatum:

2017-09-21

Datum för anslags uppsättande:

2017-09-26

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Jennifer Lendeng

2017-10-17
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Sekretess

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 61

2017-09-21

Förfrågningsunderlag och tillika
ansökningsformulär för godkännande
som leverantör enligt Lagen om
valfrihet (LOV) inom särskilt boende för
äldre
Dnr SN 17/0126

Beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till
förfrågningsunderlag och tillika ansökningsformulär för att bli godkänd
som leverantör av permanenta boendeplatser på särskilt boende för
äldre enligt LOV.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att genomföra upphandling
av permanenta boendeplatser inom särskilt boende för äldre enligt
LOV.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 att införa LOV inom särskilt
boende. Socialkontoret har på Socialnämndens uppdrag tagit fram förslag på
förfrågningsunderlag och tillika avtalsformulär för godkännande av leverantör
enligt valfrihetsmodellen LOV. Syftet är att öka utbudet av permanenta
boendeplatser utifrån ett ökat behov samt för att öka valfriheten för den
enskilde. Socialkontoret föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att
genomföra upphandlingen.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 62

2017-09-21

Delårsbokslut 2, 2017
Dnr SN 17/0002

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 med helårsprognos 2017 per
den 31 augusti 2017 och översända densamma till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Delårsbokslut (resultat t o m 31/8 2017)
Socialnämnden visar ett underskott om 954 tkr och ekonomiskt bistånd visar
ett underskott om 1 045 tkr.
Helårsprognos (prognosticerat resultat på helåret 2017)
Socialnämnden visar ett prognosticerat underskott om 9 523 tkr och
ekonomiskt bistånd visar på ett underskott om 1 234 tkr.

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 19 september 2017

Protokollsanteckning
Martin Normark (L), Lisbeth Waern (M) och Björn Liljedahl (M) medges
lämna följande protokollsanteckning:
”Liberalerna och Moderaterna anser att satta mål är diffusa och definition av
indikationerna saknas.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 63

2017-09-21

Budgetförslag 2018
Dnr SN 17/0116

Beslut
Socialnämnden tackar för kontorets förslag till budget och sänder det vidare till
partierna för politisk beredning.
__________
Martin Normark (L), Lisbeth Waern (M), Björn Liljedahl (M) och Anitha
Nygårds (SD) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2018 till Kommunstyrelsen som
underlag till beredning av budget 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tina Teljstedt (KD), Kerstin Ahlin (S), Britt-Marie Gerdin (S), Kimmo
Lindstedt (S), Klaus Dürhagen (MP) och Ricard Koljo (C) föreslår
Socialnämnden att besluta:
Socialnämnden tackar för kontorets förslag till budget och sänder det vidare till
partierna för politisk beredning.

Sammanfattning
Budgetförslag för år 2018 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som
givits enligt budgetdirektiv 2018 som för Socialnämnden är ett tillskott på
33 060 tkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd lämnas oförändrad.
Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv redovisa konsekvenser av
förändringar inom verksamheterna avseende volymförändringar, särskilda
satsningar och kostnadsökningar/sänkningar.
25 626 tkr avsätts till volymökningar där framförallt ett ökat behov finns
inom äldreomsorgen och omsorg med personer med funktionsnedsättning.
Behovet inom omsorg med personer med funktionsersättning gäller främst
grupp- och servicebostäder, bland annat upprättandet av en ny gruppbostad i
Bro.
Särskilda satsningar för 2018 uppgår till 1 950 tkr och består av utökning av
personal inom myndighetsenheterna samt boende för integration. Löne- och
prisuppräkningar för 2018 har beräknats till 5 484 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-21

Fortsättning § 63

Beslutsunderlag
•

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 13 september 2017.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 64

2017-09-21

Avtalsuppföljning på Hagtorps
äldreboende juni 2017
Dnr SN 17/0031

Beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets avtalsuppföljning på Hagtorps
äldreboende den 20 juni 2017.
__________

Sammanfattning
Hagtorps äldreboende drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan den
15 maj 2013. Med hänvisning till gällande avtal genomför socialkontoret
avtalsuppföljning varje år. Uppföljning för 2017 genomfördes på Hagtorps
äldreboende den 20 mars 2017.
Vid avtalsuppföljningen framkom en klar försämring utav uppfyllda krav sedan
2016 års avtalsuppföljning. Socialkontoret begärde därmed in en åtgärdsplan,
vilket skulle följas upp. Uppföljning av vidtagna åtgärder har gjorts den 20 juni
2017.
Sammanfattningsvis kan sägas att det har gjorts en hel del förändringar och att
mycket har strukturerats upp. En stor förändring som är positiv är
dokumentation i Safedoc. Dock behöver det ses över hur själva
dokumentationen och genomförandeplanerna skrivs. Blir det ordning på detta
faller mycket annat på plats. Dokumentationen kring aktiviteter behöver styras
upp. På grund av många olika signeringslistor blir det mycket för personalen
att hålla reda på, dessa listor behöver på sikt föras in digitalt. Dubbelpass på
schema är borttagna sedan den 1 april 2017. Det har satts in extra resurser vid
behov på boendet. Under maj månad totalt 186,1 timmar extra. Den största
orsaken till att det har uppfattats som rörigt och föränderligt på Hagtorps
äldreboende är att det har varit stor omsättning på chefer på flera nivåer.
Biståndsenheten har gjort en individuppföljning den 12 juni 2017 då de
träffade fem personer som bor på Hagtorps äldreboende.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2017

•

Bilaga – avtalsuppföljning Hagtorp den 20 juni 2017

•

Bilaga - Sammanfattning av individuppföljning gjord av
biståndsenheten den 12 juni 2017

Protokollsanteckning
Kristina Henriksson (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-21

Fortsättning § 64
”Vänsterpartiet finner det märkligt att nämnden bara godkänner rapporten. Det
hade varit på sin plats redan i april att varna Frösunda Omsorg AB om att vi
kan häva avtalet eftersom de inte uppfyller det avtal som de skrivit på.
Att nu bara godkänna rapporten och inte vidta några åtgärder, som att dela ut
en varning, är under all kritik.
Vi måste se på helheten och kräva att Våra äldre får den omsorg som de har rätt
till. Det är fortfarande så att Frösunda Omsorg AB inte hade uppfyllt alla krav
som finns i avtalet, därför borde vi varna dem för att vi kan häva avtalet.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef bistånd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 65

2017-09-21

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 juni 2017
Dnr SN 17/0110

Beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 30 juni 2017 till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och
verkställda beslut den 30 juni 2017 Kommunfullmäktige.
__________

Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda
beslut.
Vid rapporteringstillfället 30 juni 2017 fanns det fyra ej verkställda beslut,
enligt LSS samt fem avseende äldreomsorg enligt SoL. 10 beslut som tidigare
inrapporterats som ej verkställda har avslutats under perioden. fyra beslut avser
insats enligt LSS och sex beslut avser insats enligt SOL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2017

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Inspektionen för vård och omsorg (inkl. individrapporter)
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 66

2017-09-21

Statistikuppföljning kvartal 2 2017
Dnr SN 17/0009

Beslut
Godkänna rapporten.
__________

Sammanfattning
Socialkontoret gör varje kvartal statistikuppföljning för att följa utvecklingen i
verksamheterna. Denna uppföljning avser första halvåret 2017. Den tydligaste
förändringen är att utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat under första
halvåret 2017. Inom barn och unga har antalet öppenvårdsinsatser ökat under
årets 6 första månader.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 juli 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 67

2017-09-21

Remissyttrande Utvärdering av
medborgarförslag
Dnr SN 17/0068

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2017 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Den 14 december 2016 § 183 beslutade Kommunstyrelsen att sända ut ärendet
Utvärdering utav medborgarförslag i Upplands-Bro kommun, på remiss till
samtliga nämnder. Nämnderna ska i sina remissyttranden svara på hur
medborgarförslag har hanterats samt hur nämnderna ser på hantering och
handläggning utav medborgarförslag överlag. Yttrandet ska vara
Kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 september.
Socialnämnden har fått yttra sig på tre medborgarförslag sedan 2011. Förslagen
avser gratis körlektioner, inrättande av föräldraprogram och anhörigvårdare.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2017

•

Missiv - Remiss angående utvärdering av medborgarförslag i UpplandsBro kommun Dnr KS 16/0336

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 68

2017-09-21

Remissyttrande - förslag till
överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt
boende mellan kommunerna i
Stockholms län
Dnr SN 17/0092

Beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.
2. Anpassningar av kommunernas handläggningsrutiner, riktlinjer,
verksamhetssystem samt avtal med leverantörer/boenden kan behöva
ske för att överenskommelsen ska fungera på det sätt som avses.
3. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.
__________

Sammanfattning
Den 25 februari 2016 beslutade KSL:s styrelse att uppdra till KSL:s kansli att
ta fram ett förslag på en överenskommelse om äldres flyttning till särskilt
boende (SÄBO) mellan kommunerna i Stockholms län. Förslaget på framtagen
överenskommelse är nu ute på remissrunda för ställningstagande hos
kommunerna inom Stockholms län.
Syftet med överenskommelsen är att kommunerna ska kunna köpa platser på
särskilt boende utav varandra, och att den placerade kommunen behåller det
långsiktiga betalningsansvaret. Syftet är även att kommunerna ska kunna
hantera den utbyggnad av särskilt boende som krävs inom länet framledes samt
att minska den ekonomiska risken för kommuner att starta nya boenden.
Valfriheten för de äldre ska även öka samt att länets platser på särskilda
boenden ska används mer rationellt.
Som ett led för att öka den enskildes delaktighet och påverkan av beslutade
insatser och dess utformning ytterligare, utöver införandet av Lagen om
Valfrihet, LOV, inom särskilt boende i kommunen, ställer sig Socialkontoret
positivt till överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 26 maj 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-21

Fortsättning § 68
•

Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län den 5 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

__________
Tina Teljstedt (KD)

__________
Martin Normark (L)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 69

2017-09-21

Remissyttrande Resepolicy för
Upplands-Bro kommun
Dnr SN 17/0098

Beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2017 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns resepolicy antogs av Kommunfullmäktige den 22
september 2011. Gällande resepolicy är nu i behov utav revidering. Framtaget
förslag till reviderad resepolicy har skickats ut på remiss till samtliga nämnder
inom kommunen. Resepolicyn omfattar samtliga anställda och förtroendevalda
inom kommunen. Policyn ska vara ett stöd i arbetet för en hållbar utveckling
samt ett hållbart resande.
Socialkontoret välkomnar förslag till Resepolicy i Upplands-Bro kommun som
ett led i kommunens miljöarbete samt arbetet med hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
•
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2017
Missiv Remiss angående Resepolicy för Upplands-Bro kommun Dnr
KS 17/0108
Resepolicy för Upplands-Bro kommun, KS 17/010

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 70

2017-09-21

Framställan om forskartillträde till
myndighetsutövningen inom individ och
familjeomsorgen höst 2017 - vår 2018
Dnr SN 17/0103

Beslut
Socialnämnden godkänner att FoU. Nordväst har rätt att ta del av material från
personakter för sin forskning om Min utredning och kontakt med
socialtjänsten.
__________

Sammanfattning
FoU Nordväst kommer att göra en studie av barns delaktighet i utredning hos
barn- och ungdomsenheten. Studien kommer att ske i 5–6 kommuner där
häften av kommunerna använder Min utredning och kontakt med socialtjänsten. Studien kommer att pågå under hösten 2017 och under 2018. Studien
kommer att sammanfattas i en forskningsrapport.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 juni 2017

•

Framställan om forskartillträde till myndighetsutövningen inom individ
och familjeomsorgen höst 2017 – vår 2018 daterad 2017-06-16

•

Information till familjer den 16 juni 2017

•

Samtycke den 16 juni 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

FoU Nordväst

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 71

2017-09-21

Revidering av riktlinjer för stöd till
anhöriga
Dnr SN 17/0099

Beslut
Socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer.
__________

Sammanfattning
Revidering av riktlinjer sker varje år. Förändringar är markerade med röd text.
Förändringarna är dels förtydliganden och dels tillägg utifrån lagstiftning och
praxis.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2017

•

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 72

2017-09-21

Revidering av riktlinjer för handläggning
av ekonomiskt bistånd
Dnr SN 17/0100

Beslut
Socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer.
__________

Sammanfattning
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har reviderats. Revidering sker varje år. De
ändringar som är gjorda finns i röd text. En del av revideringarna är förtydliganden och andra är förändringar som har skett i lagstiftning eller praxis.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2017

•

Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 73

2017-09-21

Revidering av delegationsförteckning
Dnr SN 17/0114

Beslut
Socialnämnden godkänner reviderad delegationsförteckning.
__________

Sammanfattning
Revidering av delegationsförteckningen sker minst 1 gång per år. Förslag till
förändring är markerat med röd text. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
har möjlighet att ansöka om särskild avgift hos Förvaltningsdomstolen i de fall
kommunen inte verkställer gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om särskilt stöd i vissa fall (LSS) inom 3 månader från beslutsdatum. I
gällande delegationsförteckning för Socialnämnden saknas delegering att
överklaga beslut fattade i Förvaltningsdomstol. Tidigare innehade kommunens
jurist fullmakt från Kommunstyrelsen att vidta dessa överklaganden. Då denna
tjänst nu är vakant föreslås att Socialchef blir delegat i dessa ärenden.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-09-21

§ 74

Sammanträdestider för Socialnämnden
2018
Dnr SN 17/0111

Beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess arbetsutskott och beredning
för år 2018, fastställs enligt Socialkontorets förslag.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets, Kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden, arbetsutskott
och dess beredningsgrupp för år 2018 som bygger på att nämnden
sammanträder regelbundet med anpassningar till lov och helgdagar. Varje
nämnd kan vi behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder uppmanas att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i
de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdeschema för år 2018:

Justerandes sign

Socialnämndens
beredning (torsdag)

Socialnämnden
(torsdag)

Socialnämndens
arbetsutskott
(torsdag)

Kl. 16:00

Kl. 16:00

Kl. 08:30

11 jan

18 jan

25 jan

8 feb

15 feb

22 feb

15 mars

22 mars

15 mars

19 april

26 april

19 april

31 maj

7 juni

24 maj, 21 juni, 19 juli

16 aug

23 aug

16 aug

13 sep

20 sep

13 sep

11 okt

18 okt

11 okt

6 dec

13 dec

15 nov, 13 dec

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-09-21

Fortsättning § 74

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 31 juli 2017

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess arbetsutskott och beredning
för år 2018, fastställs enligt Socialkontorets förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 75

2017-09-21

Rapporter

Temaärende: Genomgång av budget
Socialchefen rapporterar

Justerandes sign

•

Information om ensamkommande barn med anledning av förändrad
ersättning från staten från 1 juli 2017. Lane har omvandlats till
stödboende och Ängen som drivs av Vårljus AB där hälften av
platserna förvandlats till stödboenden.

•

Alzheimerdagen den 21 september 2017, uppmärksammades för sjunde
gången med program hela eftermiddagen.

•

Information om nya modulbostäder på Violinvägen, 17 lägenheter.
Inflyttning beräknas ske under året.

•

Vite enligt LSS – avslag om prövningstillstånd i Kammarrätten.

•

Anhörigdagen den 3 oktober 2017 i Skogakyrkan.

•

Information om kommunalisering av hemsjukvården från 2020.
Storsthlm (KSL) kommer att informera om förslag till kommunalisering
på kommunstyrelsens sammanträde 8 november kl. 14.30.
Socialnämndens ledamöter kommer att bjudas.

•

Rekrytering av ny avdelningschef för kvalitet och verksamhetsstöd
pågår. Elisabeth Rågård kommer att vara t f avdelningschef under
pågående rekrytering.

•

Socialnämndens ordförande föreslår att hela Socialnämnden ska bli
demensvänner.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 76

Justerandes sign

2017-09-21

Delegationsbeslut

1.

Tf Enhetschef Vuxenenheten 2017-07-03 -- 2017-08-04

2.

Tf enhetschef biståndsenheten 2017-06-26 -- 2017-07-31

3.

Tf enhetschef Barn och ungdomsenheten 2017-07-07--2017-08-04

4.

Tf kontorschef Socialkontoret 2017-07-10 -- 2017-07-23

5.

Tf kontorschef Socialkontoret 2017-07-24 -- 2017-08-06

6.

Tf kontorschef Socialkontoret 2017-08-03 -- 2017-08-06

7.

Tf kontorschef 2017-08-07 -- 2017-08-13

8.

Tf samordnare Vuxenenheten perioden 2017-05-30 -- 2017-06-30

9.

Tf samordnare Vuxenenheten perioden 2017-08-07 -- 2017-08-13

10.

Beslut angående timavlönad anställning fattade mellan den 1 juli till den
31 juli 2017

11.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 juli till den
31 juli 2017

12.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juli till den 31
juli 2017

13.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juni till den 30
juni 2017

14.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 juni till den 30
juni 2017

15.

Beslut om tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 maj till den 31
maj 2017

16.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 maj till den 31
maj 2017

17.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 maj till den 31
maj 2017

18.

Beslut om tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 juni till den 30
juni 2017

19.

Tillförordnad enhetschef för socialkontorets vuxenenhet
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 77

Justerandes sign

2017-09-21

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut §54 - Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro
kommun

2.

Kommunfullmäktiges beslut §65 - Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Göran Malmestedt (M)

3.

Kommunfullmäktiges beslut §66- Entledigande av Johan Tireland (SD)
från uppdrag som ersättare i Socialnämnden

4.

Kommunfullmäktiges beslut §67 - Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Johan Tireland (SD)

5.

Överklagan till Förvaltningsrätten av biståndsenhetens beslut
@Överklagan till Förvaltningsrätten av biståndsenhetens beslut gällande
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9§ 2
LSS

6.

Protokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2017-0517

7.

Informationsbrev om 14 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande som träder i kraft den 1 juli 2017

8.

Barnhälsovårdens årsrapport 2016

9.

Verksamhetsberättelse 2016 från FoU Nordväst

10.

Verksamhetsberättelse och Kvalitetsrapport, Jour- och Familjepoolen 2016

11.

Kommunstyrelsens beslut § 53 - Budgetdirektiv 2018

12.

Kommunstyrelsens beslut § 62 - Samverkan mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län

13.

Kommunstyrelsens beslut § 61 - Lokalresursplan 2017-2021

14.

Rapport från IVO - Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet

15.

Alkoholrapporten 2017

16.

Information från Statens Institutionsstyrelse (SIS)

17.

Beslut § 170 Budgetförutsättningar 2018

18.

Beslut § 171 Anmälningsärenden

19.

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala
pensionärsråden (KPR) 2017-06-01
Utdragsbestyrkande

24 (25)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-09-21

20.

Kommunfullmäktiges beslut § 80 - Delårsrapport januari-april 2017 med
helårsprognos

21.

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande
arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.

22.

Regional strategi och handlingsplan för ANDT 2017-2020

23.

Kommunfullmäktiges beslut § 81 - Beslut om antagande av förslag till
fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan
FÖP 2016.

24.

Revisionsrapport - Socialtjänstens uppsökande verksamhet

25.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, juli 2017

26.

Kommunfullmäktiges beslut § 79 - Införande av lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre

27.

Granskning av förslag till detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan
Blomman), nr 1501, Bro, Upplands-Bro kommun

28.

Remiss angående uppdaterad resepolicy för Upplands-Bro kommun (Dnr
KS 17/0108)

29.

Internremiss - Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro
kommun

30.

Remiss angående revidering av upphandlingspolicy

31.

Protokoll från Anhörigrådets sammanträde den 16 november 2017

Utdragsbestyrkande
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