KALLELSE
Socialnämnden
Datum

2019-10-10

Socialnämnden kallar till sammanträde
Tid: torsdagen den 24 oktober 2019, kl. 15:00
Plats: Gemaket
Ordförande: Martin Normark (L)
Sekreterare:

Beredningen sammanträder den 17 oktober i
Dalkarlen kl. 15:00
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: tisdagen den 29 oktober 2019, kl. 09:00

Temaärende – Socialnämndens ansvar för arbetsutskottet
Beslutsärenden
1.

Riktlinjer för bostadsformer enligt SoL och
bosättningslagen
SN 19/0192
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för bostadsformer enligt
SoL och bosättningslagen.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

2. Riktlinjerna är giltiga från den 24 oktober år 2019 till den 31
december år 2020.

2.

Förslag till organisationsförändring för daglig
verksamhet
SN 19/0199

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Förslag till beslut
1. Socialnämnden förslår att Kommunfullmäktige beslutar att
den dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasieoch arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden förslår att Kommunfullmäktige beslutar att
organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari
2020.

3.

Regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Stockholms län
SN 19/0171
Förslag till beslut
1. Socialnämnden antar överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.
Socialnämnden antar överenskommelsen under förutsättning
att det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av
kommunen under processen och som förändrar
förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller kostnader
och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar regional
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län under förutsättning att
det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av kommunen
under processen och som förändrar förutsättningarna för
överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller säkerhet i
utskrivningsprocessen.

4.

Svar på begäran om yttrande ifrån Riksdagens
ombudsmän
SN 19/0209
Förslag till beslut
Socialnämnden antar socialkontorets yttrande som svar på begäran
om yttrande ifrån Riksdagens ombudsmän som sitt eget.

5.

Riktlinjer för handläggning av dödsboanmälan och
dödsboutredning
SN 19/0169
Förslag till beslut
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1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för handläggning av
dödsboanmälan och dödsboutredning
2. Riktlinjerna för handläggning av dödsboanmälan och
dödsboutredning är giltiga från den 24 oktober år 2019 till
den 31 december år 2020

6.

Val av kontaktpolitiker
SN 19/0008
Förslag till beslut
Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt
LSS
En representant (tillsammans med Susanne Engzell (S), Jeanette Bustos
Cesped (V) och Daniele Spagnolo (KD))

7.

Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut
per den 31 augusti 2019
SN 19/0226
Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2019 till
kommunens revisorer.
2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut per den 31 augusti 2019 till
Kommunfullmäktige.

Rapporter
•

Socialchefens rapport

Delegationsbeslut
1. Delegationsbeslut gällande sekretess på dokument, Lex Sarah

Anmälningar
2. Delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna - konferens 4
december 2019
3. SKL:s cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och
höständringsbudgeten för 2019
4. Remiss slutrapport Regionalt Resurscentrum psykisk hälsa i region
Stockholm-Gotland
5. Önskan om fortsatt samverkan kring ungdomsmottagningarna
6. Delegeringslista 2019-08-01 - 2019-08-31
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7. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-19
8. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-13
9. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-22
10. Inbjudan Lanseringskonferens Nationellt vård- och insatsprogram för
självskadebeteende
11. Kommunstyrelsens beslut § 113 - Sammanträdestider 2020 för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
12. Kommunstyrelsens beslut § 110 - Redovisning av obesvarade motioner
2019
13. Kommunstyrelsens beslut § 109 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019
14. Kommunstyrelsens beslut § 101 - Dataskyddsombudets årsrapport
15. Kommunstyrelsens beslut § 106 - Svar på motion om att återta Hagtorp
i egen regi
16. Remissvar Läkemedelverkets remiss dnr 3.1.1-2019-040498 om förslag
till föreskriftsändringar och förslag till nya föreskrifter
17. Delegeringslista 2019-09-01 - 2019-09-30
18. Delegationslista avgiftsbeslut 190901 - 190930

Martin Normark (L)
Ordförande
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