
KALLELSE 1 (3) 

Socialnämnden 
Datum 

2019-02-05 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder den 11 februari kl. 15:00 
i Dalkarlen 
Tid: torsdagen den 21 februari 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:  tisdagen den 26 februari 2019, kl. 08:30 

Temaärende – Våld i nära relation 

Beslutsärenden 

1. Ersättningsanspråk från familjehem
SN 18/0208

Förslag till beslut
Handlingarna är skyddade av sekretess och lämnas vid
sammanträdet.
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 Socialnämnden 
 Datum     
  2019-02-05     

 

2.  Handlingsplan för att förebygga och minska våld i 
nära relationer 
SN 18/0162 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 
relationer. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med Socialnämndens förslag till handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära relationer. 

3.  Verksamhetsberättelse 2018 
SN 19/0002 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2018, 
vilken översändes till Kommunstyrelsen.  

4.  Nationell brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet 2018 
SN 18/0071 

Förslag till beslut 
 Socialnämnden har tagit del av resultatet i brukarundersökningen. 
Resultatet kommer ligga till grund för det systematiska 
utvecklingsarbetet som sker inom verksamheterna. 

5.  Uppföljning av ramavtal insatser till barn och 
ungdomar 2018 
SN 19/0022 

Förslag till beslut 
 Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Socialnämnden 
Datum 

2019-02-05 

6. Utredning om anhöriganställningar
SN 19/0029

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt förslag från socialkontoret gällande
upphörande av anhöriganställningar inom ledsagar- och
avlösarservice.

Socialchefen informerar 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
Beslut, tillförordnad kontorschef för Socialkontoret 2019-02-07-2019-02-10 

Anmälningar 
Polisanmälan, olaga hot mot Socialkontoret 

Martin Normark (L) 
Ordförande 
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