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2014-10-06 
Kallelse/Föredragningslista                        
Nämnd/Styrelse 

Socialnämnden 

Handläggare 
Iréne Löving 
08-523 017 52 
irene.loving@sodertalje.se 
 

Tid och plats: Tisdag 21 oktober kl 17.00 i sammanträdesrummet Harmonin, stadshuset  

 
Ärenden: 

1.  Tjänstgörande ledamöter 
 

2.  Protokollets justering 
 

3.  Fastställande av dagordning 
 

4.  Individärenden, 2 st 
Beslutsunderlag 
Utsändes separat 
 

5.  Folkhälsoprogrammet - information 
 
Utredare Sofie Somers 
 

6.  Revidering av de Länsgemensamma riktlinjerna för 
handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring 
ensamkommande barn. 
Dnr SN 14/045 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-01  
Revidering av de Länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid 
socialtjänsten kring ensamkommande barn. KSL:s rekommendation 
Ensamkommande  barn och ungdomar, Riktlinjer för handläggning av ärenden vid 
socialtjänsten. 
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7.  Remissvar över betänkande ” Privat införsel av 

alkoholdrycker – tydligare regler i konsekvens med svensk 
alkoholpolitik” (SOU 2014:58) 
Dnr SN 14/054 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-06 
Sammanfattning förslaget – ur betänkandet 
Remissvar över betänkande ”Privat införsel av alkoholdrycker – tydligare regler i 
konsekvens med svensk alkoholpolitik” 
Remissvar över betänkande ”En väg till ökad tillsyn: markandsföring av och e-handel 
med alkohol och tobak” (SOU 2013:50), dnr 13/063 
Barnchecklista 
 

8.  Remissvar  
Motion Södertälje kommun behöver en tillnyktringsenhet 
Dnr SN 2014/051 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-26  
Förslag till yttrande i PM 2014-09-26  
 

9.  Internkontroll 2014 
Dnr SN 14/028 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-07 
Internkontrollplan socialnämnden 2014 
Internkontrollplan Försörjningsstöd handläggning och dokumentation 2014 
 

10.  Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med 
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den 
verksamhetsförlagda utbildningen, dnr KSL/13/0045-37  
– återremiss från 2014-09-30 § 109 
Dnr SN 14/044 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-08 
Samverkanavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet KSL 
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11.  Beräknad kostnadsökning för 2014 när det gäller placering av 

barn och unga - information 
 

12.  Information om sjukfrånvaron 
 

13.  Ekonomisk uppföljning  
 

14.  Ärendebalans 
 

15.  Nämnden informerar 
 

16.  Kontoret informerar 
 

17.  Meddelande/anmälningsärenden  
 

18.  Delegeringsbeslut 
 

19.  Övriga frågor 

 
 
 
 
Socialnämndens Ordförande  
Rose-Marie Jacobsson (S) 
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