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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder den  
19 april 2018, kl. 16.00 i Dalkarlen 
Tid: torsdagen den 26 april 2018, kl. 16:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Tina Teljstedt 

Sekreterare: Andrea Andersson  
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Anders Åkerlind (M)  
Dag för justering, förslag: torsdagen den 3 maj kl. 9.00  

Temaärende  
Arbetsmarknadsenheten inkl. daglig verksamhet – Johan Boström. Enhetschef 
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 Beslutsärenden 

1.  Patientsäkerhetsberättelse 2017 
SN 18/0040 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017.  

2.  Samverkansavtal om gemensam FoU-verksamhet i 
nordväst 
SN 18/0045 

Förslag till beslut 
 Socialkontoret föreslår att socialnämnden beslutar följande: 

1. Godkänner föreslaget samverkansavtal om gemensam FoU-
verksamhet i nordväst enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-03-12 

2. Ger socialchef Kerstin Lidman i Sollentuna kommun i uppdrag att 
underteckna samverkansavtalet. 

3.  Nationella brukarundersökningen inom 
funktionshinderområdet 2017 
SN 18/0015 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. Resultatet används 
kontinuerligt i det systematiska utvecklingsarbetet inom 
verksamheterna 

4.  Remissyttrande förslag till namnpolicy 
SN 17/0152 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Social 
kontorets skrivelse daterad 26 mars 2018 till Tekniska nämnden. 

2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering. 
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5.  Remissyttrande förslag till markstrategi 
SN 18/0043 

Förslag till beslut 
 1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 till 
Samhällsbyggnadskontoret. 

2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering. 

6.  Remissyttrande- motion om att återta Hagtorp i egen 
regi 
SN 18/0055 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om att återta Hagtorp i egen regi 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med Socialnämndens yttrande 

7.  Ta fram handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 
SN 18/0028 

Förslag till beslut 
Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse. 

8.  Motion om att hjälpa de som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och hedersförtryck 
SN 18/0029 

Förslag till beslut 
Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse.   

9.  Revidering av riktlinjer för våld i nära relation 
SN 18/0046 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för våld i nära 
relation 
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10.  Rapport från brukarmedverkan 
SN 18/0025 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten om brukarmedverkan. 

11.  Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro 
Anhörigförening för år 2018  
SN 18/0034 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörighetsförening 
föreningsbidrag med 65 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 

12.  Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas Seniorer 
för år 2018 
SN 18/0042 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Kalevas Seniorer 81 000 kronor i 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. 

13.  Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads 
Rödakorskrets för år 2018 
SN 18/0052 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar BRIS, Barnens rätt i samhället, 20 000 
kronor i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. 

14.  Ansökan om föreningsbidrag för år 2018 från BRIS, 
Barnens rätt i samhället – region Mitt  
SN 18/0057 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar BRIS, Barnens rätt i samhället, 20 000 
kronor i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. 
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15.  Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna 
i Upplands-Bro kommun för år 2018 
SN 18/0048 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 
120 000 kronor för verksamhetsåret 2018 
  

Rapporter 
Socialchefens rapport 

Ekonomisk rapport 

Delegationsbeslut 
Tf. Kontorschef, 2018-03-24 -- 2018-04-04 

Anmälningar 
Beslut rörande Ansökan om föreningsbidrag 2018, HSO Järfälla/Upplands-Bro 

Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015–2016 -- 
en utvärderingsrapport 

Årsrapport 2017 om samhällsorientering 

Cirkulär 18:14 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, februari 2018 

Remiss - Markstrategi 

 

Tina Teljstedt 
Ordförande 
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