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Tid: Torsdagen den 26 augusti kl. 16.00
Plats: Stora konferensen
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Swedenborgsgatan 20, 3 tr

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Sammanträdets öppnande och godkännande
av föredragningslista

2.

Val av protokolljusterare och tid för justering
av protokollet

Sekretessärende
3.

Upphandling av omvårdnadshemmet Ljungbacken
Dnr 2.7-0024-2010

Remissärenden
4.

Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen
om personer med funktionsnedsättning - ändring av
mätinstrument för nivåbedömning.
Svar på remiss kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0308/2010.

5.

Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall
(Ds 2020:21).
Svar på remiss kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0400/2010

6.

Rekommendation att anta förslag till överenskommelse angående samverkan vid in- och
utskrivning i slutenvården.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0402/2010

7.

Differentierad timschablon i lagen (1993:389) om
assistansersättning.
Svar på remiss kommunstyrelsen

s
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Dnr 1.6-0408-2010
8.

Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande
av offentlig information i elektroniskt format
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0359/2010

9.

Revidering av stadens basnyckeltal
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0358-2010

Övriga beslutsärenden
10.

Månadsrapport för juli 2010
Dnr 1.2-0840/2009
Kommer senare

11.

Tillägg till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens reglemente
Dnr 1.1-0419/2010

12.

Halvårsrapport av familjevårdsprojekt
Dnr 3.1-0413-2010

13.

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning
mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan
Dnr 3.2-0391/2010

14.

Förlängning av avtal med Stockholms Stadsmission
avseende driften av Norrtulls planeringshem.
Dnr 2.7-0426/2010

15.

Förlängning av avtal med Stockholms Stadsmission
avseende driften av Råcksta stöd- och referensboende.
Dnr 2.7-0427-2010

16.

Anmälan av överklagande till Kammarrätten.
Dnr 1.4-0428/2010

17.

Förlängning av samverkansavtal med Stockholms
läns landsting om vård och boende för hemlösa med
allvarliga fysiska sjukdomar
Dnr 3.5-0415/2010

18.

Aktiviteter under 2010 – Europeiska året för bekämpning
av fattigdom och social utestängning
Dnr 1.7-0002/2010

19.

Anmälan av den övergripande Europeiska rapporten
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från projektet NLAO om inkludering på bostads –
och arbetsmarknaden samt fortsättning av projektet
Dnr 3.2-0818/2009
20.

Den integrerade verksamheten för hemlösa vid
Pelarbacken – genomförandeplan
Dnr 5.0-0430/2010

Anmälningsärenden
21.

Anmälan av beslut från Justitieombudsmannen (JO)
Dnr 1.6-0266/2009

22.

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av handikapprådets protokoll
c) Anmälan av delegationsprotokoll
d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt
delegation
e) Anmälan av inkomna handlingar
f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
23.

Nämndens frågor

24.

Förvaltningsinformation

