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1.

Särskild förordnad vårdnadshavare
SN 17/0125
Förslag till beslut
Ärendet är sekretess, handlingar kommer att delas ut vid
sammanträdet.

2.

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

3.

Delårsbokslut 2, 2017
SN 17/0002
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 med
helårsprognos 2017 per den 31 augusti 2017 och översända
densamma till kommunstyrelsen.

4.

Budgetförslag 2018
SN 17/0116
Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2018 till
Kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget 2018.
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5.

Avtalsuppföljning på Hagtorps äldreboende juni 2017
SN 17/0031
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning på
Hagtorps äldreboende den 20 juni 2017.

6.

Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut,
30 juni 2017
SN 17/0110
Förslag till 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.

7.

Statistikuppföljning kvartal 2 2017
SN 17/0009
Förslag till beslut
Godkänna rapporten

8.

Remissyttrande Utvärdering av medborgarförslag
SN 17/0068
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2017 till
Kommunstyrelsen.
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9.

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

10. Remissyttrande Resepolicy för Upplands-Bro
kommun
SN 17/0098
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2017 till
Kommunstyrelsen.

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

12. Revidering av riktlinjer för stöd till anhöriga
SN 17/0099
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer.
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13. Revidering av riktlinjer för handläggning av
ekonomiskt bistånd
SN 17/0100
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer.

14. Revidering av delegationsförteckning
SN 17/0114
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner reviderad delegationsförteckning.

15. Sammanträdestider för Socialnämnden 2018
SN 17/0111
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess arbetsutskott och
beredning för år 2018, fastställs enligt Socialkontorets förslag.

Rapporter
Socialchefen rapporterar

Delegationsbeslut
Tf Enhetschef Vuxenenheten 2017-07-03 -- 2017-08-04
Tf enhetschef biståndsenheten 2017-06-26 -- 2017-07-31
Tf enhetschef Barn och ungdomsenheten 2017-07-07--2017-08-04
Tf kontorschef Socialkontoret 2017-07-10 -- 2017-07-23
Tf kontorschef Socialkontoret 2017-07-24 -- 2017-08-06
Tf kontorschef Socialkontoret 2017-08-03 -- 2017-08-06
Tf kontorschef 2017-08-07 -- 2017-08-13
Tf samordnare Vuxenenheten perioden 2017-05-30 -- 2017-06-30
Tf samordnare Vuxenenheten perioden 2017-08-07 -- 2017-08-13
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Beslut angående timavlönad anställning fattade mellan den 1 juli till den 31 juli
2017
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 juli till den 31
juli 2017
Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juli till den 31 juli
2017
Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 juni till den 30 juni
2017
Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 juni till den 30 juni
2017
Beslut om tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 maj till den 31 maj
2017
Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 maj till den 31 maj
2017
Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 maj till den 31 maj
2017
Beslut om tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 juni till den 30 juni
2017
Tillförordnad enhetschef för socialkontorets vuxenenhet

Anmälningar
Kommunfullmäktiges beslut §54 - Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro
kommun
Kommunfullmäktiges beslut §65 - Val av ny ersättare i Socialnämnden efter
Göran Malmestedt (M)
Kommunfullmäktiges beslut §66- Entledigande av Johan Tireland (SD) från
uppdrag som ersättare i Socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut §67 - Val av ny ersättare i Socialnämnden efter
Johan Tireland (SD)
Överklagan till Förvaltningsrätten av biståndsenhetens beslut
Protokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2017-05-17
Informationsbrev om 14 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande som träder i kraft den 1 juli 2017
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Barnhälsovårdens årsrapport 2016
Verksamhetsberättelse 2016 från FoU Nordväst
Verksamhetsberättelse och Kvalitetsrapport, Jour- och Familjepoolen 2016
Kommunstyrelsens beslut § 53 - Budgetdirektiv 2018
Kommunstyrelsens beslut § 62 - Samverkan mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län
Kommunstyrelsens beslut § 61 - Lokalresursplan 2017-2021
Rapport från IVO - Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet
Alkoholrapporten 2017
Information från Statens Institutionsstyrelse (SIS)
Beslut § 170 Budgetförutsättningar 2018
Beslut § 171 Anmälningsärenden
Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden
(KPR) 2017-06-01
Kommunfullmäktiges beslut § 80 - Delårsrapport januari-april 2017 med
helårsprognos
Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande
arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.
Regional strategi och handlingsplan för ANDT 2017-2020
Kommunfullmäktiges beslut § 81 - Beslut om antagande av förslag till
fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP
2016.
Revisionsrapport - Socialtjänstens uppsökande verksamhet
Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, juli 2017
Kommunfullmäktiges beslut § 79 - Införande av lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre
Granskning av förslag till detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan
Blomman), nr 1501, Bro, Upplands-Bro kommun
Remiss angående uppdaterad resepolicy för Upplands-Bro kommun (Dnr KS
17/0108)
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Internremiss - Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro
kommun
Remiss angående revidering av upphandlingspolicy
Protokoll från Anhörigrådets sammanträde den 16 november 2017

Tina Teljstedt
Ordförande
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