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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2018-04-26
Gemaket, 2018-04-26 16:00-18.18

Ajournering
Ledamöter
Beslutande

Närvarande ersättare

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande
(M)
Britt-Marie Gerdin (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Andre Wright (MP), tjänstgörande
ersättare , gick 18:16
Rickard Wikman Koljo (C), gick 17.53
Björn Liljedahl (M), gick 17,28

Berit Brofalk (C), tjänstgörande
ersättare , från § 45
Irene Eklöf (Liberalerna), gick
18.16
Anni Ullberg (S)

Helena Nordström (S)
Martin Normark (Liberalerna)
Elisabeth Waern (M), tjänstgörande ersättare
Malin Fornader (M), tjänstgörande ersättare , från § 44
Carl-Fredrik Duse, Kommunsekreterare, Marita Lindell Jansson, MAS,§ 38,
Elisabeth Rågård, Avdelningschef, Anna Hollstrand, Avdelningschef, Johan
Boström, enhetschef, § 53, Eva Folke, Socialchef, Andrea Andersson,
kanslichef,
Anders Åkerlind (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-05-03
kl. 08:30

Paragrafer

§§ 38-55

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Carl-Fredrik Duse

Ordförande

..................................................................
Tina Teljstedt

Justerare

..................................................................
Anders Åkerlind (M)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-26

Datum för anslags uppsättande:

2018-05-03

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Carl-Fredrik Duse

2018-05-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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2018-04-26
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 38

2018-04-26

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Dnr SN 18/0040

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse.

Sammanfattning
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder
som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Vårdgivare har ett ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara både
systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra
hälso- och sjukvården säkrare för individen, vilken också ska kunna ta del av
patientsäkerhetsberättelsen.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2017

Beslut sickas till
•

Justerandes sign

Socialkontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 39
Samverkansavtal om gemensam FoUverksamhet i nordväst
Dnr SN 18/0045

Beslut
Socialnämnden godkänner samverkansavtal om gemensam FoU - verksamhet i
nordväst.
1 Godkänner föreslaget samverkansavtal om gemensam FoU-verksamhet i
nordväst enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-03-12.
2 Ger socialchef Kerstin Lidman i Sollentuna kommun i uppdrag att
underteckna samverkansavtalet

Sammanfattning
FoU Nordväst utgör ett kunskapscentrum inom områdena ekonomiskt bistånd
och arbetsmarknadsinsatser, barn och unga samt missbruk och socialpsykiatri.
FoU Nordväst har drivits i samverkan sedan den 1 januari 2000 mellan
kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,
Upplands-Bro och Upplands Väsby.
Nuvarande avtal för samverkan går ut den 30 juni 2018. En revidering har skett
utav avtalet och ett förslag på nytt avtal har tagits fram. Avtalet har reviderats
enligt överenskommelse med styrgruppen för FoU Nordväst. Nytt avtal
föreslås gälla mellan perioden den 1 juli 2018 till den 30 juni 2023.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018
•

Bilaga 1 - förslag på avtal om FoU-verksamhet i nordväst

•

Bilaga 2 - underlag för fakturering 2018 inklusive uppräkning 2 %

Beslutet sickas till
• Kerstin Lidman, socialchef Sollentuna kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 40
Nationella brukarundersökningen inom
funktionshinderområdet 2017
Dnr SN 18/0015

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
Resultatet används kontinuerligt i det systematiska utvecklingsarbetet inom
verksamheterna.

Sammanfattning
Under hösten 2017 genomförde socialkontoret en brukarundersökning inom
kommunens funktionshinderområde tillsammans med Sveriges kommuner och
Landsting och RKA. Enheterna som deltog var personlig assistans, boendestöd,
servicebostäder samt gruppbostäder. Undersökningen genomfördes mellan
september och oktober 2017 och bestod utav åtta eller nio frågor beroende på
vilken verksamhet de riktade sig till. Vissa frågor är lika för samtliga områden
men långt ifrån alla. Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen:
självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.
Resultatet i undersökningen används till att utveckla verksamheterna.
Resultatet kommer även att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen,
Kolada samt som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK
i januari 2018.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2018-03-28

•

Bilaga - sammanställning resultat utav nationella brukarundersökningen
inom funktionshinderområdet 2017 den 21 december 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Enhetschef service- och gruppbostäder/personlig assistans
Enhetsledare boendestöd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 41

2018-04-26

Remissyttrande förslag till namnpolicy
Dnr SN 17/0152

Beslut
1 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 till Tekniska nämnden.
2 Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut förslag till
namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen. Remissyttrandet ska
vara den Tekniska nämnden tillhanda innan den 30 april 2018. Förslag till
namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och namnvård i
Upplands-Bro kommun och hur verksamheterna ska förhålla sig till dessa

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2018

•

Bilaga

Beslutet skickas till:
•

Tekniska nämnden

Paragrafen justeras omedelbart

Tina Teljstedt (KD)
Ordförande

Justerandes sign

Anders Åkerlind (M)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 42

2018-04-26

Remissyttrande förslag till markstrategi
Dnr SN 18/0043

Beslut
1 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 till Samhällsbyggnadskontoret.
2 Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 36 att sända ut förslag till
markstrategi på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolag i UpplandsBro kommun. Remissvaret ska lämnas senast den 26 april 2018. Förslag till
markstrategi är framtaget utav Samhällsbyggnadskontoret och strategin ger
vägledning om vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor. Syftet med
markstrategin är att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och
förberedd på förändringar i samhället.
Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är
centrala för arbetet. De tre målområdena är ”Vi köper mark för att styra mot en
hållbar utveckling”, ”Vi säljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans”
och ”Vi skapar mervärden genom att förvalta marken”.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2018

•

Bilaga

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Paragrafen justeras omedelbart

Tina Teljstedt (KD)
Ordförande

Justerandes sign

•
•

Anders Åkerlind (M)

Tekniska nämnden TN 17/0272Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 43
Remissyttrande- motion om att återta
Hagtorp i egen regi
Dnr SN 18/0055

Beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på motion om
att återta Hagtorp i egen regi.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens yttrande.

Sammanfattning
Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i
egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet
mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser
Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.
Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad
upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer
att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018

•

Bilaga - motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare,
Vänsterpartiet den 18 mars 2018

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 44
Ta fram handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr SN 18/0028

Beslut
Socialnämnden bifaller socialkontorets skrivelse med hänvisning till påbörjat
utvecklingsarbete samt yrkandet.

Förslag till beslut
Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet.
Martin Normark (Liberalerna) yrkar på att socialnämnden bifaller motionen.
Anders Åkerlind (M) yrkar bifall till Martin Normarks förslag.

Sammanfattning
Motionen yrkar att säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck samt att säkerställa och redovisa att ett
effektivt arbete bedrivs inom socialkontoret.
Socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld genom det arbete som
förekommer inom området våld i nära relation.
Socialkontoret har i februari 2018 anställt en strateg för arbete med våld i nära
relation. Strategen ska börja arbeta med kartläggning av arbetet med våld i nära
relation. Inom detta område handhas frågor om hedersrelaterat våld.
Socialkontorets slutsats är att socialkontoret bedömer att Upplands-Bro
kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden, och
avstår från att föreslå ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av
denna motion.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2018

•

Remissvar, den 26 mars 2018

•

Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, den 14
juni 2017.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 45
Motion om att hjälpa de som är utsatta
för hedersrelaterat våld och hedersförtryck
Dnr SN 18/0029

Beslut
Socialnämnden bifaller yrkandet i motionen gällande framtagande av
handlingsplan.

Förslag till beslut
Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse.

Förslag till beslut
Anders Åkerlind (M) yrkar på att Socialnämnden bifaller motionen.

Sammanfattning
Motionen yrkar att socialkontoret kartlägger och gör en handlingsplan efter en
utredning för att ta reda på hur socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld
och hedersförtryck.
Socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld genom det arbete som
förekommer inom området våld i nära relation.
Socialkontoret har i februari 2018 anställt en strateg för arbete med våld i nära
relation. Strategen ska våren 2018 börja arbeta med kartläggning av arbetet
med våld i nära relation. Inom detta område handhas frågor om hedersrelaterat
våld.
Socialkontorets slutsats är att socialkontoret bedömer att Upplands-Bro
kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden, och
avstår från att föreslå ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av
denna motion.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-28

•

Remissvar daterat 2018-03-26

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 46
Revidering av riktlinjer för våld i nära
relation
Dnr SN 18/0046

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för våld i nära relation.

Sammanfattning
Riktlinjerna för våld i nära relation revideras varje år. Förändringar är märkta
med röd text. En del av ändringarna är av redaktionell art. Under februari 2018
började en relationsvåldstrateg inom socialkontoret. I uppdraget ingår att till en
början kartlägga hur Upplands-Bro kommun arbetar med våld i nära relation.
Polisens arbete med våldsutsatta har bytt namn till Brottsoffers- och
personsäkerhetssektionen. Det arbete som de utför överensstämmer med det
arbete som de gjorde tidigare då de hette Brottsoffersamordningen. Det finns
nu återigen en fungerande Brottsofferjour i kommunen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15

•

Bilaga Riktlinje våld i nära relation

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 47

2018-04-26

Rapport från brukarmedverkan
Dnr SN 18/0025

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten om brukarmedverkan.

Sammanfattning
2017 beslutades om en plan för brukarmedverkan. Den innebär att fyra olika
delar inom området varje år ska redovisas till Socialnämnden för att kunna
följa socialkontorets arbete med brukarmedverkan. Rapporten innehåller en
redovisning för de aktiviteter som socialkontoret har utfört under 2017 och en
analys av det som behöver förbättras.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-22.

•

Rapport från brukarmedverkan 2017.

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Upplands-Bro Anhörigförening

•

Kamrersassistent avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 48
Ansökan om föreningsbidrag från
Upplands-Bro Anhörigförening för år 2018
Dnr SN 18/0034

Beslut
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
65 000 kronor för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag med 70 000
kronor för verksamhetsåret 2018. Detta är ett något högre äskande än
föregående år, vilket grundar sig i att föreningen under året kommer att
markera sin verksamhet med särskilt 15-årsjubileum där både medlemmar men
även olika samverkanspartner inom kommunen och föreningslivet kommer att
bjudas in. Föreningen ska verka för goda kontakter med politiker och
tjänstemän samt gott samarbete med personal inom sjukvård och omsorg.
Upplands-Bro Anhörigförening kompletterar socialtjänstens verksamhet och
socialkontoret föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 65 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018

•

Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro Anhörigförening 2018

•

Stadgar för Upplands-Bro Anhörigförening

•

Verksamhetsplan 2018 Upplands-Bro Anhörigförening

•

Verksamhetsberättelse för Upplands-Bro Anhörigförening

•

Budget för Upplands-Bro Anhörigförening

Beslut skickas till:
•
•

Justerandes sign

Upplands-Bro Anhörigförening
Kamrerassistent avdelningen kvalitet-och verksamhetsstöd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 49
Ansökan om föreningsbidrag från
Kalevas Seniorer för år 2018
Dnr SN 18/0042

Beslut
Socialnämnden beviljar Kalevas Seniorer 81 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kalevas Seniorer ansöker om föreningsbidrag med 81 756 kronor för
verksamhetsåret 2018. Upplands-Bro är enligt lagstiftning finskt
förvaltningsområde och verksamheten är ett viktigt komplement till
kommunens äldreomsorg samt har stor betydelse för äldre med finskt ursprung.
Föreningsbidrag möjliggör att verksamheten kan fortgå och utvecklas,
socialkontoret förslår att Kalevas Seniorer ska erhålla bidrag med 81 000
kronor.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018

•

Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas Seniorer 2018

•

Årsredovisning m.m.

•

Sammanfattning av Kalevas Seniorers bifogade dokument

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Kalevas Seniorer

•

Kamrersassistent vid avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 50
Ansökan om föreningsbidrag från Bro
Härads Rödakorskrets för år 2018
Dnr SN 18/0052

Beslut
Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets 20 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Bro Härads Rödakorskrets ansöker om 25 000 kr i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2018. Röda Korset har aktiviteter i from av anhöriggrupper,
besöksverksamheter på äldreboenden i Bro samt öppet hus varje lördag med
kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens lokal.
Föreningen för även dialog med socialkontoret om att vara behjälplig med viss
verksamhet. Röda Korset kompletterar socialtjänstens verksamhet, men då
Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att
föreningen ska erhålla bidrag med 20 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2018

•

Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2018

•

Verksamhetsberättelse 2017 Bro Härads Rödakorskrets

•

Resultaträkning 2017 Bro Härads Rödakorskrets

•

Budgetförslag 2018 Bro Härads Rödakorskrets ansökan om
föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2018.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bro Härads Rödakorskrets

Utdragsbestyrkande

16 (21)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 51
Ansökan om föreningsbidrag för år
2018 från BRIS, Barnens rätt i samhället –
region Mitt
Dnr SN 18/0057

Beslut
Socialnämnden beviljar BRIS, Barnens rätt i samhället, 20 000 kronor i
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
BRIS – Barnens rätt i samhälle brediver verksamhet riktad till barn som far illa.
Föreningen, BRIS region Mitt ansöker om 70 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2018. BRIS kompletterar socialtjänstens verksamhet, men då
Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att
föreningen ska erhålla bidrag med 20 000 kronor.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018
•

Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, Barnens rätt i samhället –
region Mitt 2018

•

Bilaga BRIS årsberättelse 2016 (verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning inkl. revisionsberättelse, effektrapport)

•

Bilaga BRIS långsiktiga plan 2017–2021

•

Bilaga BRIS stadgar (antagna 2017-05-20)

•

Bilaga BRIS nätverk inbjudan

•

Bilaga Budget 2018

•

Bilaga Ett dygn på BRIS

•

Bilaga Verksamhetsberättelse BRIS 2017

•

Bilaga

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

BRIS - Region Mitt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 52
Ansökan om föreningsbidrag från
Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro kommun för
år 2018
Dnr SN 18/0048

Beslut
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000
kronor för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med 162 750 kr. Bidraget
avser bland annat kostnader för kontorshyra, telefon, bredband och
redovisningstjänster.
Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns rätt att leva utan våld, förtyck
och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Föreningen erbjuder
skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld och hot.
Föreningen bedriver även utbildning, information och opinionsbildning.
Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet och socialkontoret
föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 120 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018.

•

Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
kommun 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro
Kamrersassistent avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 53

2018-04-26

Rapporter

Temaärende
Arbetsmarknadsenheten inkl. daglig verksamhet.
Johan Boström, enhetschef arbetsmarknadsenheten informerar socialnämnden
om Upplands-Bro kommuns daglig verksamhet.

Socialchefens rapport
1. Frivilliga familjeföreningen har överklagat till länsrätten. Frivilliga
familjeföreningen har inkommit med en ny ansökan om 720 000 kr.
2. Eva Folke, socialchef planerar att gå i pension. Därmed har en
rekrytering av ny socialchef påbörjats.
3. Socialkontorets ekonomirapport för mars månad.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 54
1.

Justerandes sign

2018-04-26

Delegationsbeslut

Tf. Kontorschef, 2018-03-24 -- 2018-04-04
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2018-04-26

§ 55

Anmälningar

1.

Beslut rörande Ansökan om föreningsbidrag 2018, HSO
Järfälla/Upplands-Bro
Dnr

2.

Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län
2015–2016 -- en utvärderingsrapport
Dnr

3.

Årsrapport 2017 om samhällsorientering
Dnr

4.

Cirkulär 18:14 från Sveriges Kommuner och Landsting
Dnr

5.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård,
februari 2018
Dnr SN 18/0020

6.

Remiss - Markstrategi
Dnr SN 18/0043
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