KALLELSE
Socialnämnden
Datum

2021-02-04

Socialnämnden kallar till sammanträde
Beredningen sammanträder den 11 februari 2021 kl.
15:00 genom Teams
Tid: torsdagen den 18 februari 2021, kl. 15:00
Plats: Teams
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 23 februari 2021, kl. 08:30

Temaärende – Carelli assistans
Beslutsärenden
1.

Förfrågningsunderlag för utförande av ledsagar- och
avlösarservice enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV)
SN 21/0033

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppdaterat förfrågningsunderlag enligt
LOV för insatserna ledsagar- och avlösarservice enligt lagen
(1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
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2.

Förprojektering för en gruppbostad enligt 9 § 9 lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
SN 17/0070
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret, i samverkan
med fastighetschef, i uppdrag att inleda samarbete med
Upplands Brohus AB (UBH) för genomförande av
byggprojekt för en gruppbostad enligt 9 § 9 lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
2. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att
inventera möjligheter till projektering av ytterligare en
gruppbostad enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

3.

Socialkontorets svar på Socialdemokraternas
ledamotsinitiativ gällande att återställa Bergvik
SN 21/0048
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Socialkontorets svar på
Socialdemokraternas ledamotsinitiativ gällande att återställa
Bergvik.

Socialchefens rapporter
•

Covid 19

Delegationsbeslut
1. Delegationsbeslut gällande begäran
2. Beslut om samordnad upphandling för barn och unga enligt LOU
3. Redovisning av statsbidrag SKR psykisk ohälsa år 2020

Anmälningar
1. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag
2. Nationella vårdkompetensrådet - Kortsiktiga prognoser över
examinerade från vårdutbildningar
3. Länsstyrelsens information om kampanjen "Svartsjuka är inte
romantiskt"
4. Inbjudan till Brottsoffermyndighetens webbinarium om hedersrelaterat
våld och förtryck
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5. Remiss av DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig
service - slutredovisning
6. SKRs Nyhetsbrev 4 februari 2021 - Nu stärker vi kompetensen i
socialtjänsten

Martin Normark (L)
Ordförande
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