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Socialnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder torsdag den 4 april kl. 
15:00 i Dalkarlen 
Tid: torsdagen den 11 april 2019, kl. 15:00 

Plats: Dävensö 

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 16 april 2019, kl. 08:30 

Temaärende – Daglig verksamhet 

Beslutsärenden 

1.  Särskild förordnad vårdnadshavare 

Förslag till beslut 
Innehåller uppgifter skyddade av sekretess, handlingar lämnas vid 
sammanträdet. 

2.  Upphörande av umgängesbegränsning 

Förslag till beslut 
Innehåller uppgifter skyddade av sekretess, handlingar lämnas vid 
sammanträdet. 
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3.  Upphörande av umgängesbegränsning 

Förslag till beslut 
Innehåller uppgifter skyddade av sekretess, handlingar lämnas vid 
sammanträdet. 

4.  Upphörande av umgängesbegränsning 

Förslag till beslut 
Innehåller uppgifter skyddade av sekretess, handlingar lämnas vid 
sammanträdet.  

5.  Kvalitetsberättelse 2018 för socialnämndens 
verksamheter 
SN 19/0030 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse 2018 för 
Socialnämndens verksamheter.  

6.  Kvalitetsberättelse 2018 - privata utförare med 
upphandling enligt LOV och LOU 
SN 19/0068 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner inkomna kvalitetsberättelser från privata 
utförare upphandlade enligt LOV och LOU. 

7.  Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 
per den 31 januari 2019 
SN 19/0066 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej 

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

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda 
beslut och verkställda beslut per den 31 januari 2019 till 
Kommunfullmäktige. 
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8.  Rapport om brukarmedverkan 2018 
SN 19/0047 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapport om brukarmedverkan. 

9.  Statistikuppföljning 2018 
SN 18/0066 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för 2018. 

10.  Redovisning av digitalisering 
SN 19/0048 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av aktiviteter inom 
digitaliseringsområdet 

11.  Patientsäkerhetsberättelse 2018 
SN 19/0070 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018.  

12.  Tilläggsöverenskommelse - samverkan gällande 
personer med missbruk/beroende av spel om pengar 
SN 18/0116 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar tilläggsöverenskommelse mellan 

kommuner och landsting i Stockholms län – samverkan 
gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar. 

2. Tilläggsöverenskommelsen börjar gälla den 30 september 
2019. 

Socialchefens rapporter 

Rapporter 
Ekonomisk rapport 
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Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut - Tillförordnad kontorschef för socialkontoret, 18–29 april 
2019 

Anmälningar 
Kommunfullmäktiges beslut § 12 - Motion om att hjälpa de som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och hedersförtryck 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2019-
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019–2022 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2019-
Entledigande av Annelie Åberg (SD) från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden  

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2019-
Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Annelie Åberg (SD) 

Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner, 2017/061088 

Meddelande från styrelsen nr 15/2018 gällande rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 20 februari 
2019 - samt handlingar (delegationsordning, budget etc.) 

Skyddat boende för kvinnor med missbruksproblem! 

Vårljus styrelseprotokoll 23 januari 2019 

Rapport från Länsstyrelsens inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd, 9 november 2018 

Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård 

IVO - Sammanställning av vårdgivarregistret och omsorgsregistret 

 

Martin Normark (L) 
Ordförande 
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