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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder den 24 januari 2019 i 
Dalkarlen. 

Tid: torsdagen den 31 januari 2019, kl. 15:00 

Plats: Villa Aske 

Ordförande: Martin Normark (L) 

Sekreterare: Sanna Ajaxén 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  onsdag den 5 februari 2019, kl. 08:30 

Beslutsärenden 

1.  Budget 2019 Socialnämnden 

SN 19/0004 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer budget 2019 enligt socialkontorets förslag. 

2.  Redovisning av Socialnämndens intern kontrollplan 
2018 

SN 18/0202 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

  



 
 

 KALLELSE 2 (6)  

 Socialnämnden 

 Datum     

  2019-01-23     
 

 

3.  Intern kontrollplan för 2019 

SN 18/0139 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 

2019. 

4.  Avgifter och taxor 2019 

SN 18/0160 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter 

och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.  

5.  Redovisning av tillfälligt bidrag till föreningen Frivilliga 
Familjehem i Upplands-Bro juli- september 2018 

SN 18/0033 

Förslag till beslut  

• Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga 

Familjehems redovisning av utbetalat föreningsbidrag mellan 

perioden 1 juli – 29 september 2018.  

• Socialnämnden avslår föreningens ansökan om att föra över 

det tillfälliga kommunstödet till 2019 enligt lag (1997:614) 

om kommunal redovisning.  

• Föreningen Frivilliga Familjehem ska betala tillbaka 138 570 

kr till Socialnämnden enligt riktlinje för fördelning av 

tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 

ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen 
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6.  Ansökan om föreningsbidrag 2019 från Frivilliga 
Familjehem i Upplands-Bro kommun 

SN 18/0165 

Förslag till beslut 

• Socialnämnden avslår inkommen ansökan om 

föreningsbidrag 2019 från Frivilliga Familjehem i Upplands-

Bro kommun 

• Socialnämnden avslår föreningens ansökan om att föra över 

det tillfälliga kommunstödet till 2019 enligt lag (1997:614) 

om kommunal redovisning.  

• Socialnämnden anser att övriga frågeställningar ifrån 

Frivilliga Familjehem är besvarade i och med socialkontorets 

tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

7.  Ansökan till sociala investeringsfonden 

SN 19/0024 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden överlämnar ansökan om medel från den sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

8.  Remissyttrande - motion om mensskydd 

SN 18/0059 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om mensskydd. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 

enlighet med Socialnämndens yttrande 

9.  Remissyttrande - motion om fältassistenter 

SN 18/0060 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om fältassistenter.  

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 

enlighet med Socialnämndens yttrande. 
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10.  Remissyttrande - samråd om förslag till detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning för Säbyholm (del av 
Säbyholm 5.a m.fl.)  

SN 18/0187 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018 till 

kommunstyrelsen. 

11.  Nationell brukarundersökning inom individ- och 
familjeomsorgen 2018 

SN 18/0081 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden har tagit del av resultatet i brukarundersökningen. 

Resultatet kommer ligga till grund för det systematiska 

utvecklingsarbetet som sker inom verksamheterna. 

12.  Socialnämndens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 2019 

SN 18/0138 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden fastställer nämndens övergripande ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun för år 2019. 

13.  Val av kontaktpolitiker för mandatperioden 2018-2022 
samt uppdragsbeskrivning 

SN 19/0008 

Förslag till beslut 

1. Till kontaktpolitiker i samrådsorgan utses följande personer: 

Kontaktpolitiker Socialpsykiatri 

2 representanter  

Kontaktpolitiker Gruppbostäder LSS  

2 representanter  

Kontaktpolitiker Solängen, Härnevi och ungdomsmottagning 

2 representanter  

2. Arvode för uppdraget utgår med högst 8 timmar per år och 

ledamot och besöken ska redovisas för Socialnämnden.  
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14.  Val av andre vice ordförande i Socialnämndens 
arbetsutskott 

SN 19/0019 

Förslag till beslut 

XX utses till andre vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. 

15.  Delegationsordning  

SN 18/0050 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner delegationsordningen. 

2. Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt 

i enlighet med vad som framgår av delegationsordningen.  

16.  Reviderat reglemente för anhörigrådet 

SN 19/0021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner reviderat reglemente för Anhörigrådet. 

17.  Revidering av sammanträdestider för Socialnämnden 

SN 18/0176 

Förslag till beslut 

Socialnämnden flyttar sin beredning från 14 februari kl. 15:00 till 11 

februari kl. 15:00. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 

Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019–2022 

Ramavtal, Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019–2022 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 

2018 - Fastställande av antal ledamöter i socialnämnden  

Protokollsutdrag- Inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt antagande 

av reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnd 
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Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 

2018 - Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019–2022 

Meddelande från SKL:s styrelse om Rekommendation till kommunerna om 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 

2018-Budget 2019  

Meddelande till Socialnämnden, Rättelseanmaning från Bostadsrättföreningen 

Norrgrinden till Socialnämnden i Upplands-Bro kommun gällande 

Blomstervägen 5–9 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 

2018 - Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 

2018 - Reviderat reglemente för valnämnden 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 

2018-Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd samt antagande av reglemente 

för äldre- och omsorgsnämnd 

 

Martin Normark (L) 

Ordförande 

 


