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Temaärende – LSS-enheten
Beslutsärende
1.

Inrättande av verksamhet för unga vuxna
SN 16/0134
Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inrätta en
permanent verksamhet för att arbeta med unga vuxna.
2. Socialnämnden föreslår att verksamheten inordnas under
Arbetsmarknadsenheten.

2.

Kvalitetsuppföljning vid hälso- och sjukvårdsenheten
SN 16/0107
Förslag till beslut
Godkänna Socialkontorets uppföljning av kvaliteten på Hälso- och
sjukvårdsenheten (HSE).

3.

Uppdrag att genomföra byggprojekt, Parkvägens
gruppbostad
SN 15/0013
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att genomföra byggprojektet
Parkvägens gruppbostad enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till
Upplands Bro kommunfastigheter AB att genomför
byggprojektet, Parkvägens gruppbostad enligt Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
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4.

Remissvar avseende promemorior - 1) Ett nytt
ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga, 2) Ändringar i fråga
om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn
SN 16/0132
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner Socialkontorets remissvar.
2. Socialnämnden överlämnar remissvar till Regeringskansliet.

5.

Yttrande avseende måltidspolicy dnr KS 16/0800
SN 16/0100
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterade den 7 juli 2016
avseende Måltidspolicy till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden beslutar om att ta bort riktlinje för
livsmedelshantering inom socialtjänstens verksamheter, dnr
2013-7216 antagen den 19 november 2013 under
förutsättning att kommunfullmäktige antar måltidspolicyn.

6.

Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut,
30 juni 2016
SN 16/0133
Förslag till beslut
3. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 30 juni 2016 till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt till kommunens
revisorer.
4. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 30 juni 2016
Kommunfullmäktige.
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7.

Yttrande till förslag på Handlinsplan mot
våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034
SN 16/0113
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2016 till
Kommunstyrelsen.

8.

Delvis förändrad målgrupp samt förlängning av
projektet Första Steget
SN 16/0124
Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att
målgruppen i Första Steget utökas till ”språksvaga
kommunmedborgare som idag uppbär försörjningsstöd eller
står i riskzonen att hamna i långvarigt bidragsberoende”.
2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att förlänga
projekttiden till den 31 december 2017.

9.

Delegationsförteckning
SN 16/0083
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delegationsförteckningen.

10. Reglemente för anhörigråd
SN 16/0122
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner reglemente för Anhörigråd.

4 (7)

KALLELSE
Socialnämnden
Datum

2016-08-18

11. Förfrågningsunderlag Lag (2008:962) om valfrihet,
LOV inom hemtjänst enligt SoL och avlösar- och
ledsagarservice enligt LSS
SN 16/0125
Förslag till beslut
Att Socialnämnden godkänner Socialkontorets förslag av reviderat
förfrågningsunderlag enligt LOV för utförande av insatser av
hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, SoL och/eller avlösar- och
ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

12. Befolkningsprognos 2015-2025
SN 16/0129
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

13. Revidering av riktlinjer för anhörigstöd
SN 16/0121
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjerna.

14. Statistikuppföljning första och andra kvartalet
SN 16/0084
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

15. Medborgarförslag om att ge gratis körlektioner
SN 16/0027
Förslag till beslut
Socialnämnden ser positivt på det lämnade medborgarförslaget.
Medborgarförslaget besvaras med att det i Socialtjänstlagen framgår
att en individuell bedömning ska göras i varje enskilt ärende. En
ansökan om bistånd till körlektioner måste därför hanteras i varje
enskilt fall.
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16. Sammanträdestider för Socialkontoret 2017
SN 16/0135
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Socialnämnden och dess arbetsutskott och
beredning för år 2017, fastställs enligt Socialkontorets förslag.

Socialchefen rapporterar
Ekonomisk rapport
Delegationsbeslut
Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-06-24 -- 2016-0703 samt 2016-07-25 -- 2016-07-31
Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-07-09 --2016-0724
Tillförordnad kontorschef för socialkontoret perioden 2016-08-10 -- 2016-0815

Anmälningar
1. Beslut avseende Norrgårdens äldreboende
2. Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors beslut 77 Budget- och
verksamhetsuppföljning familjerättsnämnden
3. Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors § 92 - Ändring av
sammanträdestid för familjerättsnämnden i augusti 2016
4. Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj, Kf § 49 Revisionsberättelse
5. Kf § 51 Policy för medborgardialog
6. Migrationsverkets föreskrifter om var en ansökan om uppehållstillstånd
får ges in
7. Kf § 52 redovisning av obesvarade medborgarförslag
8. KF § 53 redovisning av obesvarade motioner
9. Brev till socialchef Eva Folke och socialnämndens ledamöter
10. Beslut från Kf och Ks om Sammanträdestider för 2017
11. Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar sägs upp
12. Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets
föreskrift och allmänna råd (8/2013) om statlig ersättning för
mottagande av asylsökande m.fl.
13. Kommunstyrelsens beslut § 106 Miljöbyggnad
14. Kommunstyrelsens beslut § 105 Fastställande av miljömål
15. Kommunstyrelsens beslut § 104 Fastställande av miljöaspekter
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16. Kommunstyrelsens beslut § 101 Direktiv för budget 2017
17. Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, april
2016
18. Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 2839-16
19. Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 3302-16

Tina Teljstedt
Ordförande
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