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SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN

Sammanträde nr 10/2007
Tid: Torsdagen den 25 oktober kl. 16.00
Plats: Stora konferensen
Socialtjänstförvaltningen
Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Sammanträdets öppnande och godkännande
av föredragningslista

2.

Val av protokolljusterare och tid för justering
av protokollet

Sekretessärenden
3.

Klagomål på behandlingshemmet Älvis
Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

4.

Anmälan mot Bandhagshemmet
Yttrande till riksdagens ombudsmän – JO

Remissärenden
5.

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms
stads handlingsprogram för skydd mot olyckor
Dnr 106-0501/2007

6.

Utredning om behovet av att inrätta en
avhysningsakut
Dnr 106-0512/2007

Övriga beslutsärenden
7.

Återremitterat ärende om Kartläggning av personer
med psykiska funktionshinder och insatser från
psykiatrin
Dnr 105-0593/2005

s
8.

Månadsrapport för september
Dnr 201-0002/2007
Kommer senare

9.

Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i
Stockholms stad
Dnr 445-0143/2007
Kommer senare

10.

Utveckling inom verksamhetsområdet stöd och
service till personer med funktionsnedsättning
Dnr 105-0181/2007

11.

Medlingssamordning vid ungdomsbrott
Dnr 119-0473/2007

12.

Ansökan om ekonomiskt stöd till samordningstjänst
på RSMH-distriktet
Dnr 421-0370/2007

13.

Upphandling - köp av enstaka vårdplatser inom
omsorgen om funktionshindrade enligt
SoL och LSS
Dnr 121-0518/2007

14.

Delrapport och ansökan om fortsatta projektmedel
för projektet Operativ integration, ett samverkansprojekt mellan socialtjänstförvaltningen - Enheten
för hemlösa, Beroendevården i Stockholm och
St:Görans psykiatriska akutmottagning
Dnr 402-0532-2007

15.

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att
förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld
Dnr 119-0478/2007

16.

Beslut om delegering till programansvariga utredare på
socialtjänstförvaltningens stab
Dnr 103-0541-2007

Anmälningsärenden
17.a) Rättelseblad till Delårsbokslut samt tertialrapport 2
per den 31 augusti 2007 med prognos för 2007
b) Anmälan av protokolljustering
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s
c) Anmälan av handikapprådets protokoll
d) Anmälan av delegationsprotokoll
e) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt
delegation
f) Anmälan av inkomna protokollsutdrag
och skrivelser m.m.
g) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
18.

Nämndens frågor

19.

Förvaltningsinformation
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