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Socialnämnden kallar till sammanträde 

OBS! Ingen beredning till detta sammanträde. 
Tid: torsdagen den 10 januari 2019, kl. 15:00 

Plats: Gemaket 

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:  Efter sammanträdet 

Beslutsärenden 

1.  Inrättande av arbetsutskott, fastställande av antal 
ledamöter samt val av ledamöter 
SN 18/0205 

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas 
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X 

ledamöter och X ersättare. 
3. Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utses: XX 
4. Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott utses: XX 
5. Till ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses XX  
6. Till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses XX 

2.  Inrättande av beredning, fastställande av antal 
ledamöter samt val av ledamöter 
SN 18/0206 

Förslag till beslut 
1. Beredning inrättas 
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2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av X ledamöter 
och X ersättare. 

3. Socialnämndens beredning ska under mandatperioden bestå 
av arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier 
som är invalda i socialnämnden. 

4. Till ytterligare deltagare i socialnämndens beredning utses: 
XX 

 

Delegationsbeslut 
Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-27 

 

Anmälningar 
Beslut, Inspektionen för vård och omsorg bifaller Humana Omsorg AB:s 
ansökan om tillstånd att bedriva särskild boendeform för äldre personer som 
behöver särskilt stöd 

IVO:s beslut 2018-12-13 angående tillstånd att bedriva särskild boendeform för 
äldre - Frösunda Omsorg AB, dnr 6.3.1-12642/2018 

Dom i mål 100075-18 gällande omedelbart omhändertagande av unga, 
Kammarrätten avslår överklagandet 

Dom i mål 24256-18 och 24261-18 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, 
Förvaltningsrätten avvisar delar av yrkandena om bistånd för boende 
september 2018 samt magasineringskostnader och avslår överklagandena i 
övrigt 

Beslut, tillförordnad kontorschef för socialkontoret 2019-01-03--2019-01-06 
och 2019-01-08 

JO:s beslut i ärende dnr 2984-2018 angående kritik för långsam handläggning 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 
2018 - Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 
2018 - Reviderat reglemente för Bygg- och miljönämnden 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 
2018 - Reviderat reglemente för Tekniska nämnden 
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Cirkulär 18:60 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 18:61 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 18:62 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Dom i mål 25333-18 gällande upphörande av vård av unga, Förvaltningsrätten 
bifaller överklagandet.  

 

Martin Normark (L) 
Ordförande 
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