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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
2015-12-02 

SOCIALNÄMNDEN 

 

Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 16.00 

Plats Hagabergs folkhögskola, konferenslokal Hagabergshallen 

Sekreterare Sara Högne      Meddela förhinder till sekreteraren senast den 10 december. 

Ordförande Rose-Marie Jacobsson (S) 

 

Ärenden 

1. Tjänstgörande ledamöter 

2. Protokollets justering 

3. Fastställande av dagordning 

4. Individärende  (Inga ärenden är anmälda) 
 

Informationsärenden  

5. Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med 
vårdnadsutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den 
verksamhetsförlagda utbildningen - Informationsärende 

6. Information om ”Överenskommelse mellan landstinget och 
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver 
praktisk hjälp med egenvård” - Informationsärende 

 

Underlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 18 november 2015 med PM daterad 
2015-11-18 

Rekommendation från KSL Storstockholm om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp 
med egenvård  
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Beslutsärenden  

7. Redovisning av hur statsbidraget för personligt ombud har använts 
2015 

Dnr: SN 14/012 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-24 
Blankett Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016, daterad 2015-
11-30 
Barnchecklista 

8. Ansökan om statsbidrag för fyra personliga ombud 2016  
Dnr: SN 15/085 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-30 
Ansökan om personligt ombud för 2016  

9. Svar på remiss om förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 
2015:48)  

Dnr: SN 2015/000072 

Beslutsunderlag 
PM daterat 2015-11-26 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-26 
Remissvar daterat 2015-11-26 

10. Yttrande över samråd om detaljplan för del av Mariekälla 1:1, 
McDonalds 

Dnr: SN 15/070 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av Mariekälla 1:1, McDonald´s på 

Södertälje Kommuns webbplats: www.sodertalje.se/mcdonalds 

11. Yttrande över samråd om detaljplan för Mungon 6 inom Brunnsäng i 
Södertälje 

Dnr: SN 15/086 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-30 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Mungon 6 inom Brunnsäng i Södertälje på 

Södertälje Kommuns webbplats: www.sodertalje.se/Mungon6 

http://www.sodertalje.se/mcdonalds
http://www.sodertalje.se/Mungon6
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12. Remissyttrande angående inrättande av Brandalsunds naturreservat   
Dnr: SN 15/060 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget skickades till nämndsammanträdet den 24 november och finns även 
publicerat på kommunens hemsida: http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-
paverkan/Namnderna/Social/Sammantradeshandlingar-2015/2015-11-24/ 
Följande underlag finns tillgängligt på hemsidan:  
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14  
Miljökontorets förslag om inrättande av Brandalsunds naturreservat på Södertälje Kommuns 
hemsida: http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Skog--natur/Skyddad-
natur/Naturreservat/Brandalsund/ 
 

13. Yttrande över motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson (SD) 
”Inför videotolk där behov av detta finns” 

Dnr: SN 15/064 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-10 

Social- och omsorgskontorets yttrande, daterad 2015-11-10 

Motion av Tommy Blomqvist (SD) och Göran Lidman (SD) ”Inför videotolk där behov av detta 
finns”, daterad 2015-09-30.  

 

14. Lägesinformation om överflyttning av verksamhet för personer med 
AST (autism-spektrumsyndrom) från myndighet/utförarverksamhet 
LSS till Vuxenenheten 

Dnr: SN 15/034 

Underlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-26 
PM daterat 2015-11-26 

15. Ekonomisk uppföljning 

16. Ärendebalans  

17. Nämnden informerar 

18. Kontoret informerar 
- DUA-Delegationen För Unga 

http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Social/Sammantradeshandlingar-2015/2015-11-24/
http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Social/Sammantradeshandlingar-2015/2015-11-24/
http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Skog--natur/Skyddad-natur/Naturreservat/Brandalsund/
http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Skog--natur/Skyddad-natur/Naturreservat/Brandalsund/
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19. Meddelanden/anmälningsärenden 

20. Delegeringsbeslut   

21. Övriga frågor  
 

 
Obs! Meddela förhinder till sekreteraren senast den 10 december. 
 
 
 
 
Rose-Marie Jacobsson (S) 
Ordförande 
Socialnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 012 27 
E-post: rose-marie.jacobsson@sodertalje.se 
 
 
Sara Högne 
Sekreterare 
Socialnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 067 39 
E-post: sara.hogne@sodertalje.se 
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