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Socialnämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 19 februari 2018, kl. 16:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

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

Beredningen sammanträder torsdagen den 8 februari 
2018, kl. 16.00 i Dalkarlen 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Anders Åkerlind (M) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 21 februari 2018, kl. 09.00 
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Temaärende – FOU - Nordväst 

Beslutsärenden 
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 Socialnämnden 
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1.  Statistikuppföljning 2017 
SN 17/0009 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

2.  Nationella brukarundersökningen inom individ- och 
familjeomsorgen 2017 
SN 17/0154 

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

3.  Införande av kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning 
SN 18/0018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om att ge socialkontoret i uppdrag att utreda 
om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
ska införas i kommunen.  

4.  Uppföljning digitaliseringsstrategi 
SN 18/0017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten gällande 
socialkontorets digitaliseringsstrategi. 

5.  Verksamhetsberättelse 2017 
SN 18/0022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2017, vilken 
översänds till Kommunstyrelsen. 
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6.  Förnyad upphandling av Hagtorps vård- och 
omsorgsboende 
SN 18/0023 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om förnyad upphandling av Hagtorps vård- 
och omsorgsboende  

7.  Yttrande remiss angående upprättande av Policy för 
arbetet med internationella kontakter 
SN 18/0007 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2018 
till utbildningsnämnden. 

2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.  

8.  Redovisning av Öppna jämförelser krisberedskap 
inom socialtjänsten 2017 
SN 17/0055 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

9.  Yttrande revisionsrapport uppföljning av 2015 års 
revisionsrapporter 
SN 17/0159 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2018 till 
kommunrevisionen.  
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10.  Yttrande revisionsrapport intern kontroll inom 
Utbildningsnämnden och Socialnämnden 
SN 17/0151 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2019 till 
Kommunrevisionen.  

11.  Riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening 
som arbetar med ensamkommande barn som fyller 
18 år under asylprocessen 
SN 18/0035 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinje för fördelning av tillfälligt 
bidrag för förening som arbetar med ensamkommande barn som 
fyller 18 år under asylprocessen den 9 februari 2018. 

12.  Ansökan om föreningsbidrag från föreningen Frivilliga 
Familjehem i Upplands-Bro 
SN 18/0033 

Förslag till beslut 
• Socialnämnden beslutar om att ge föreningen Frivilliga 

Familjehem i Upplands-Bro kommun en ersättning på 
250 000 kr enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag 
till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 
18 år under asylprocessen. 

• Ersättningen avser boende i familjehem mellan februari till 
den 30 juni 2018 för kommunanvisade ensamkommande 
ungdomar över 18 år som befinner sig i sin asylprocess.  

• Ansvarsfördelning och krav på föreningen framkommer i 
Socialnämndens riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag 
till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 
18 år under asylprocessen den 9 februari 2018. 

Rapporter 
Socialchefens rapport 
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Ekonomisk rapport 

Delegationsbeslut 
Delegationslista avgiftbeslut, perioden 2017-12-01-2017-12-31 

Tf Samordnare Barn- och ungdomsenheten, 2018-02-01 -- 2018-02-28 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-03 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-18 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-07-13 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-10 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-07 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-02 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-02 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-08 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-15 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-30 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-07 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-21 

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-25 

Tf Enhetschef Barn och ungdomsenheten, 2018-02-01 -- 2018-02-28 

Tf Samordnare Barn- och ungdomsenheten, 2018-02-01 -- 2018-02-28 

Samordnad upphandling av enstaka platser med särskild service vuxna och 
barn och unga samt korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - godkännande av 
FFU 

Anmälningar 
Årsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, 2017 

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, december 2017 
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Meddelande om granskningsutlåtande - Detaljplan för Svartviks Strand nr 
1605, Kungsängen 

Kommunstyrelsens beslut § 23 - Redovisning av projektet Första Steget 

 

Tina Teljstedt 
Ordförande 
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