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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
2015-06-02 
 
REVIDERAD 

SOCIALNÄMNDEN 

 

Tid Tisdagen den 9 juni 2015, kl 16.00 

Plats Torpa pensionat, Torpavägen 4, OBS plats! 
Sekreterare Iréne Löving 

Ordförande Rose-Marie Jacobsson (S) 

 

Ärenden 

1. Tjänstgörande ledamöter 

2. Protokollets justering 

3. Fastställande av dagordning 

4. Individärende (4 st) 

Beslutsärenden  

5. Åtgärdsplan för en budget i balans - återremiss  
Dnr: SN 15/038 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivels 2015-06-02 
PM åtgärdsplan för en budget i balans, bil 1 
Redovisning av åtgärdsplan försörjningsstöd, bil 2 

6. Remiss för yttrande av betänkandet För framtidens hälsa –  
en läkarutbildning  
(SOU 2013:15) 

Dnr: SN 15/0 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-28 
Yttrande av betänkande för framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsprotokoll den 27 april,  
Remiss av betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 
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7. Remissvar: Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Dnr: SN 13/073  

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-27 
KS ordförandes delegationsprotokoll § 14 Förslag till avskaffande av fritidspeng  
i socialtjänstlagen 
Remiss Regeringskansliet, socialdepartementet; PM förslag till avskaffande av fritidspeng 
i socialtjänstlagen (2001:453) 

8. Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för del av 
Hoxeltorp 1:5 (Hoxeltorp skola) i Viksberg, Södertälje 

Dnr: SN 15/026 

Beslutsunderlag 
Social och Omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-19 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan Södertälje Kommuns webbplats: 
www.sodertalje.se/skola-viksberg 

9. Yttrande över förslag till införandet av ny placeringsform för barn och 
unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) 

Dnr: SN 15/040 

Beslutsunderlag  
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-27 
Promemoria Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i 
socialtjänstlagen (2001:453), daterad 2015-05-18, Regeringskansliet, Socialdepartementet. 
Svar på remiss, Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn 
och unga (SOU 2014:3)  

10. Mål och inriktning för socialnämndens arbete mot våld i nära 
relationer 2015-2018  

Dnr: SN 15/037 

Beslutsunderlag 
Social och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25 
Social och omsorgskontorets förslag till mål och inriktning för socialnämndens arbete med våld 
i nära relationer 2015-2018, 2015-05-25 

Informationsärenden  

11. Uppdrag, redovisning inom ramen för socialnämndens 
verksamhetsområden – angående uppföljning av handlingsplan,  
våld i nära relationer 

Dnr: SN 15/037 

12. Idéburet offentligt partnerskap – kvinnojourer. 
Dnr: SN 15/039 

http://www.sodertalje.se/skola-viksberg
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13. Information om arbete med EU-migranter  

14. Ekonomisk uppföljning 

15. Ärendebalans  

16. Nämnden informerar 

17. Kontoret informerar 

18. Meddelanden/anmälningsärenden 

19. Övriga frågor  
 

 
 
 
Rose-Marie Jacobsson (S) 
Ordförande 
Socialnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 012 27 
E-post: rose-marie.jacobsson@sodertalje.se 
 
 
Iréne Löving 
Sekreterare 
Socialnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 017 52 
E-post: irene.loving@sodertalje.se 
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