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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder torsdag den 6 december 
2018 i Dävensö 

Tid: torsdagen den 13 december 2018, kl. 16:00 

Plats: Dävensö 

Ordförande: Tina Teljstedt 

Sekreterare: Sanna Ajaxén 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Anders Åkerlind (M) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 18 december 2018, kl. 08:30 

Beslutsärenden 

1.  Upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende - 
Tilldelningsbeslut 

Handlingarna lämnas vid sammanträdet  

2.  Justering av ersättning enligt Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU) för driften av Hagtorps 
äldreboende 

SN 18/0044 

Förslag till beslut 

Socialnämnden höjer ersättningen till Frösunda AB från 1623 kr per 

vårddygn till 1665 kr per vårddygn på Hagtorps äldreboende i 

enlighet med gällande driftavtal, från och med den 1 januari 2019. 
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3.  Statistikuppföljning tredje kvartalet 2018 

SN 18/0066 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för tredje kvartalet 

2018. 

4.  Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 
per den 30 september 2018 

SN 18/0149 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 
verkställda och verkställda beslut den 30 september 2018 till 
kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda 
beslut och verkställda beslut den 30 september 2018 till 
Kommunfullmäktige. 

5.  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Särskilda 
boenden 2018 

SN 18/0019 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

6.  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Hemtjänst 
2018 

SN 18/0019 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

7.  Avtalsuppföljning inom hemtjänst, avlösar- och 
ledsagarservice enligt LOV 2018 

SN 18/0137 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden godkänner Socialkontorets avtalsuppföljning 2018 

avseende utförare av hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt 

lagen om valfrihet (LOV). 
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8.  Redovisning av öppna jämförelser 2018 - 
krisberedskap inom socialtjänsten 

SN 18/0019 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

9.  Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid 
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i 
Stockholms län 

SN 17/0092 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar förslag till överenskommelse om 

bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende 

mellan kommunerna i Stockholms län med under 

förutsättning att flertalet av kommunerna i Stockholms län 

antar överenskommelsen. 

2. Vid antagande kan anpassningar av kommunens 

handläggningsrutiner, riktlinjer, verksamhetssystem samt 

avtal med leverantörer/boenden behöva ske för att 

överenskommelsen ska fungera på det sätt som avses. 

10.  Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

SN 18/0098 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd 

11.  Revidering av riktlinjer för socialnämndens arbete 
med barn och unga 

SN 18/0156 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för 

socialnämndens arbete med barn och unga. 
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12. Övervägande umgängesbegränsning 

Förslag till beslut 

Med hänsyn till att förslag till beslut innehåller individuppgifter skyddade av 

sekretess kommer förslaget att redovisas vid nämndsammanträdet innan beslut 

fattas 

13. Övervägande umgängesbegränsning 

Förslag till beslut 

Med hänsyn till att förslag till beslut innehåller individuppgifter skyddade av 

sekretess kommer förslaget att redovisas vid nämndsammanträdet innan beslut 

fattas 

14. Övervägande umgängesbegränsning 

Förslag till beslut 

Med hänsyn till att förslag till beslut innehåller individuppgifter skyddade av 

sekretess kommer förslaget att redovisas vid nämndsammanträdet innan beslut 

fattas 

 

Ekonomisk prognos 

Socialchefen informerar 

Delegationsbeslut 

Tf. Kontorschef, 2018-10-25 - 2018-10-29 

Anmälningar 

1. Remiss för handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 

relationer- SN 18/0162 

2. Inbjudan till utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om 

hälsa, sexualitet och jämställdhet - Rätt att veta! 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 116 - Inträdesordning för ersättare i 

kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018–2022 

Tina Teljstedt (KD) 

Ordförande 


