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Socialnämnden kallar till sammanträde 
Tid: torsdagen den 18 oktober 2018, kl. 16:00 

Plats: Gemaket   

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

Sekreterare: Karin Haglund 
 

OBS! Ingen beredning inför detta sammanträde! 
 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 

• Upprop 
• Val av justerare, förslag:  Martin Normark (L) 
• Dag för justering, förslag:  tisdag den 23 oktober 2018, kl. 15:00 

Temaärende  

• Resultat Stockholmsenkäten – Lisa Coudek 

Beslutsärenden 

1.  Redovisning av öppna jämförelser 2018 - stöd till 
personer med funktionsnedsättning enligt LSS 
SN 18/0019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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2.  Redovisning av öppna jämförelser 2018 - stöd till 
personer med psykisk funktionsnedsättning- 
socialpsykiatri 
SN 18/0019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

3.  Redovisning av öppna jämförelser 2018 - 
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 
SN 18/0019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

4.  Uppsägning av avtal 

        Förslag till beslut 
Förslag till beslut redovisas vid nämndsammanträdet. 

 

5.    Särskilt förordnad vårdnadshavare 

         Förslag till beslut 
Med hänsyn till att förslag till beslut innehåller 
individuppgifter skyddade av sekretess kommer förslaget att 
redovisas vid nämndsammanträdet innan beslut fattas.  

6.  Särskilt förordnad vårdnadshavare 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till att förslag till beslut innehåller 
individuppgifter skyddade av sekretess kommer förslaget att 
redovisas vid nämndsammanträdet innan beslut fattas 
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7.  Särskilt förordnad vårdnadshavare 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till att förslag till beslut innehåller individuppgifter 
skyddade av sekretess kommer förslaget att redovisas vid 
nämndsammanträdet innan beslut fattas 

8.  Särskilt förordnad vårdnadshavare 

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 

1. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16 
 

2. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13, §§ 183 – 213 
 

3. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13, § 214 
 

4. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-25 

 
Anmälningar 

1. Dagordning och protokoll från Vårljus styrelsemöte 2018-06-19. 
 

2. Kommunstyrelsens beslut § 124 - Snabbare lagföring (Ds 2018:9). 
 

3. Remiss - Motion om mensskydd. 
 

4. Remiss - Motion om fältassistenter. 
 

5. Storsthlm - Övergång till ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - sker 14 
november 2018 
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6. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40 - Översyn av Kultur- och 
fritidsnämndens bidrag. 
 

7. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Återuppbyggnad av fastighet 
vid Lillsjön. 
 
Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 
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