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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder torsdag den 23 januari  
kl. 15:00 i Dalkarlen 
Tid: torsdagen den 30 januari 2020, kl. 15:00 

Plats: Gemaket, plan 6 

Ordförande: Martin Normark (L) 

Sekreterare:  
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:  tisdagen den 4 februari 2020, kl. 09:30 

Temaärende – Socialkontorets arbete med orosanmälningar och 
orossamtal. 

Beslutsärenden 

1.  Svar på begäran- IVO granskar socialnämndernas 
kontroll av tillstånd för konsultverksamhet och 
stödboende barn och unga 16-20 år 
SN 20/0028 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar socialkontorets svar på begäran som sitt 

eget. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
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2.  Redovisning av internkontrollplan år 2019 
SN 19/0394 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av internkontrollplan år 
2019. 

3.  Internkontrollplan år 2020 
SN 19/0393 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2020 för 
Socialnämnden enligt kontorets förslag.  

4.  Svar på extern revision-Granskning av social 
dokumentation 
SN 19/0201 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialkontorets redogörelse över 
planerade åtgärder för att säkerställa en rättssäker social 
dokumentation. 

5.  Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 
per den 31 oktober 2019 
SN 19/0420 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 oktober 2019 till 
kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda 
beslut och verkställda beslut per den 31 oktober 2019 till 
Kommunfullmäktige. 
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6.  Uppföljning av ramavtal insatser för barn och unga år 
2019 
SN 20/0015 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av ramavtal insatser för barn 
och unga år 2019. 

7.  Val av kontaktpolitiker för gruppbostäder och 
servicebostäder enligt LSS 
SN 19/0008 

Förslag till beslut 
Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS 

En representant (tillsammans med Jeanette Bustos Cesped (V), 
Daniele Spagnolo (KD) och Stig Engcrantz (M)) 

Socialchefens rapport 
• Daglig verksamhet 

Delegationsbeslut 
1. Omplacering 11§ 
2. Delegeringslista 2019-11-01 - 2019-11-30 
3. Delegeringslistor 2019-12-01 - 2019-12-31 

Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens 

delegationsordning 
2. Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020 

| Viktig information från SKR (cirkulär 19:45 
3. Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 

år 2020 | Viktig information från SKR (cirkulär 19:46) 
4. Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020 | Viktig information från 
SKR, cirkulär 19:44 

5. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, 
cirkulär 19:62 

6. Storsthlms nyhetsbrev nummer 8 - 2019 
7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 

november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument 
8. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-21 
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9. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 
2020 med planering för 2021-2022 

10. Tjänstemannaremiss: Överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet 

11. Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet 
att delta i Funkisfestival 

12. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård | Viktig 
information från SKR (cirkulär 19:48) 

13. Cirkulär 20:01 från SKR - Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA 
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-
KL under år 2020 

14. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 3 december 2019, § 59 - 
Översyn av ansvar för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar 
och föreningar inom funktionshinderområdet 

15. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 

16. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet 

Martin Normark (L) 
Ordförande 
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