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Informationsärenden
1

Aktuell information 2019

SON 2019-173

2

Hanteringsordning för utfasning av
engångsartiklar i plast, information

SON 2019-758

3

Redovisning och analys av statistik
kring vissa målområden

SON 2019-339

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsärenden öppna
4

Verksamhetstillsyn avseende
socialtjänstens myndighetsutövning
inom barn och unga, missbruk, samt
funktionshinderomsorg och ej
verkställda beslut, yttranden till
Inspektionen för vård och omsorg

SON 2019-557

5

Vegetarisk norm för en hållbar
framtid, svar på motion (V)

SON 2019-167

2 (4)

6

Trygg och säker vård för barn och
unga 0-20 år, som vårdas utanför det
egna hemmet, godkännande av
överenskommelse om samverkan
mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner

SON 2019-482

7

Rapport enligt 28 h § lag om stöd
och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende ej
verkställda beslut den 30 juni 2019

SON 2019-219

8

Rapport enligt 16 kap. 6 h §
socialtjänstlagen (SoL) avseende ej
verkställda beslut 30 juni 2019

SON 2019-218

9

Ekonomisk uppföljning per den 31
augusti med prognos för helår 2019

SON 2019-393

10

Delegationsordning, revidering med
anledning av ändringar i Lag med
särskilda bestämmelser om vård av
unga

SON 2019-2

11

Kontaktcentrum, ställningstagande
till Idéburet offentligt partnerskap

SON 2019-865

12

Öppen verksamhet med social
samvaro aktiviteter/sysselsättning
och boendestöd, ställningstagande
till förlängning av avtal med
Stadsmissionen

ON 2017-271

13

Våreldsvägen, ställningstagande till
uppsägning av avtal med Ostgota
Care avseende verksamhet i
gruppbostad för personer med
psykisk funktionsnedsättning

ON 2015-208

14

Stödboende och boendestöd för
ungdomar, ställningstagande till
verksamhetsuppdrag

SON 2019-574
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15

Asylsökande ensamkommande
ungdomar över 18 år, förlängning av
beslut att låta dem stanna i
kommunen under asylprocessen

SON 2019-740

16

Mårdtorpsgatan 3 samt
servicebostäder i Rydsområdet,
ställningstagande till
upphandlingsform avseende
verksamheterna för personer med
utvecklingsstörning

SON 2019-870

17

Klagomål på verksamheten i bostad
SON 2019-620
med särskild service för personer
med utvecklingsstörning, yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg

18

Sammanträdesplan 2020

SON 2019-749

Beslutsärenden där allmänhet och personalföreträdare ej har rätt att närvara
OSL 26 kap 1 § (socialtjänstsekretess)
19

Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare
*** SEKRETESS ***

20

Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare
*** SEKRETESS ***

21

Ej verkställt beslut, yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg
*** SEKRETESS ***

SON 2019-693

Övriga ärenden
22

Delegationsbeslut, anmälan

SON 2019-123

23

Konferensinbjudningar

SON 2019-124

24

Rapporter

SON 2019-122

25

Handlingar för kännedom

SON 2019-121
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26

Förrättningar

SON 2019-125

27

Övrigt

SON 2019-126
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