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§21 

Utvalda ärenden 
 

Tre ärenden av individnivå föredras vid dagen sammanträde, ett från avdelningen för Stöd och 

omsorg, ett för enheten Barn och familj samt ett ärende från Äldreomsorgen. 
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§22 

Val av justerare och tid och plats för justering 
 

Elisabet Davidsson utses att justera dagens protokoll. 

Tid och plats: Socialtjänsten, torsdag den 25 februari kl. 13:00 
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§ 23 
 

Verksamhetsplan 2016 - Administrativa avdelningen 

Diarienr 15SN339 

 

Beslut 

Anta Verksamhetsplan 2016 för Administrativa avdelningen 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplaner för 2016, omfattande socialnämndens samtliga 

Verksamheter, har upprättats utifrån fullmäktiges verksamhetsplan. Administrativa 

avdelningen redovisar sin verksamhetsplan för kommande år med kompletterande siffror för 

budget 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2016 - Administrativa avdelningen 
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§ 24 
 

Verksamhetsplan 2016 - Stöd och omsorg 

Diarienr 15SN340 

 

Beslut 

Anta Verksamhetsplan 2016 för Stöd och omsorg 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplaner för 2016, omfattande socialnämndens samtliga 

Verksamheter, har upprättats utifrån fullmäktiges verksamhetsplan. Avdelningen Stöd och 

omsorg redovisar sin verksamhetsplan för kommande år med kompletterande siffror för 

budget 2016. 

  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2016 - Stöd och omsorg 
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§ 25 
 

Verksamhetsplan 2016 - Äldreomsorgen 

Diarienr 15SN341 

 

Beslut 

Anta Verksamhetsplan 2016 för Äldreomsorgen. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen beskriver de mål som gäller för arbete med äldreomsorgen samt redovisar 

hur kommunen avser att tillgodose dessa mål. Första delen av äldreomsorgens 

verksamhetsplan följer socialnämndens plan för övergripande målsättningar under året. Andra 

delen i äldreomsorgens verksamhetsplan beskriver socialnämndens mål och ambitioner i 

befintlig verksamhet och i utvecklingsarbetet. 

Verksamhetsplanen omfattar planering för 2016 och samordnas med budget och 

verksamhetsplan för hela kommunen. En redaktionell justering av en formulering samt dubbla 

informationsrutor i bilagan gjordes direkt efter sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2016- Äldreomsorgen 
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§ 26 
 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2016 

Diarienr 16SN54 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta upprättade riktlinjer och normer gällande bistånd till 

försörjningsstöd och livsföring i övrigt. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om följande förändringar av riksnormen för försörjningsstöd 2016.  

 

Beloppet för barn i åldersgruppen 0-6 år har höjts med 100 kronor. Vårt förslag är att beloppet 

läggs på posten kläder/skor då vår bedömning är att det finns ett behov att höja denna post.  

 

För barn i åldersgruppen 7-18 år samt för skolungdomar i åldersgruppen 19-20 år 

(hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har beloppet höjts med 250 kronor. Syftet 

med höjningen är att barn i åldersgruppen 7-18 år i familjer med försörjningsstöd ska ha 

ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Beloppet för fritid/lek höjs alltså med 250 

kronor.  

 

Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för att kompensera 

höjningen av TV-avgiften.  

 

Övriga förändringar.  

Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44300 kronor. En minskning med 200 kronor från 

2015.  

 

Sidan 4 ang. nödprövning och akut bistånd, punkt sex är förtydligat till ”Om behovet avser 

barn, kan behovet då tillgodoses av underhållsskyldig förälder?”  

 

Efter genomgång av kostnaden för hyresbostäder i Piteå förslås följande högsta godtagbara 

kostnader: 

 

 Unga vuxna 18-24 år.  3660 kr/månad  + 10kr månad   

 1-2 vuxna  4580 kr/månad  + 10 kr/månad  

 1-2 vuxna+1 barn  5840 kr/månad  + 20 kr/månad  

 1-2 vuxna+2 barn  6465 kr/månad  + 25 kr/månad  

 1-2 vuxna+3 barn  6780 kr/månad  + 30 kr/månad 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2016 
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§ 27 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Diarienr 16SN19 

 

Beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2015. 

Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 

patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. innehålla en 

beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt 

möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. 

  

Exempel på vilka resultat som har uppnåtts kan vara antalet fallskador, avvikelse-rapporter 

eller uppföljning om läkemedelsanvändningen, att rutiner har förändrats och att följsamheten 

till befintliga rutiner har ökat, att det har skapats nya utbildnings- och träningsmöjligheter 

eller att nya tekniska stödsystem har införts. 

  

Vidare ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen 

har varit fördelat, uppgifter om egenkontroll, samverkan och hur risker för vårdskador har 

hanterats. Patientsäkerhetsberättelsens syfte är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 

patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, underlätta Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 

tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, 

patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad 

av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 
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§ 28 
 

Riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i 

Norrbottens län 

Diarienr 16SN25 

 

Beslut 

Anta Riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i Norrbottens län 

Ärendebeskrivning 

Från 1 januari träder Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 

2015:10) i kraft. Detta innebär att hygienföreskriften och riktlinjer för basal hygien gäller för 

hälso-och sjukvård samt för hemtjänst i ordinärt boende, i särskilda boendeformer för äldre 

och bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt i 

bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS). Riktlinjerna från 2013 är reviderade med anledning av att 

föreskriften om basal hygien i vård och omsorg träder i kraft. Socialberedningen 

rekommenderar kommunerna att anta riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och 

omsorg i Norrbottens län. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i Norrbottens län 
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§ 29 
 

Samverkansavtal hjälpmedel 2016 

Diarienr 16SN20 

 

Beslut 

Anta samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 

Ärendebeskrivning 

Norrbottens kommuner och Norrbottens läns landsting har sedan 2008 haft samverkansavtal 

för försörjning av hjälpmedel. Nuvarande avtal löpte ut den 31 december 2015. Den politiska 

samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola har gett sina 

tjänstepersonsorganisationer i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkansavtal för 

försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och 

landstinget.  

 

Enligt förslaget till samverkansavtal har kommuner och landsting ett ömsesidigt samarbete, 

intresse och ansvar för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Det 

lagstadgade ansvaret att erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning regleras i 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763). Parternas inflytande och medverkan i 

gemensamma frågor inom hjälpmedelsområdet säkerställs i samverkansorganisationen och 

som ska användas för gemensamma beslut och uppföljning av verksamheten. Målet med 

samverkansavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienterna/brukarna på 

lika villkor får tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel i hela länet. Samarbetet kring 

hjälpmedelsfrågorna ska också ge en effektiv hjälpmedelsförsörjning av god kvalité. 

Parallella organisationer ska undvikas.  

 

Samverkansavtalet innebär att landstinget och kommunen tar ett gemensamt ansvar för att 

utveckla hjälpmedelsverksamheten och kompetensen i hjälpmedelsfrågor i syfte att 

patient/brukare ska få tillgång till hjälpmedel på ett för bägge parter kostnadseffektivt sätt. 

Avtalet omfattar upphandling av hjälpmedel, inköp av hjälpmedel, rådgivning och 

konsultation, administrativa rutiner, IT-stöd samt lagerhållning. Kostnad grundabonnemang 

23,50 kr per invånare. Samverkansavtalet gäller under perioden 2016-01-01 – 2020-12-31. 

Socialberedningen föreslog styrelsen att rekommendera medlemskommunerna att anta 

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning vilket 

styrelsen biföll. Piteå kommun avvaktar med att ansluta sig till den del i avtalet som reglerar 

transporter av hjälpmedel eftersom att detta lösts lokalt i Piteå. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktion... 

Hjälpmedelsavtal 2016 - 2020 
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§ 30 
 

Rapport ej verkställda beslut SoL kvartal 4 - 2015 

Diarienr 16SN12 

 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten om ej verkställda beslut 

enligt SoL kvartal 4 - 2015 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal av Stöd och 

omsorg, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden rapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

 

Kvartal fyra 2015 fanns det fyra beslut som inte verkställts inom tre månader vilket är en 

minskning med fyra mot föregående kvartal. Två av besluten har ej kunnat verkställas då vi i 

det ena fallet ej lyckat rekrytera en lämplig uppdragstagare, kontaktfamilj och i det andra 

fallet har lediga platser i gruppbostad ej motsvarat de individuella behov brukaren har. De 

andra två besluten rör hemtjänst och trygghetslarm. Den som beviljats hemtjänst vill själv 

avvakta med verkställighet och den som beviljats trygghetslarm har trots påstötningar vägrat 

lämna ut nycklar vilket omöjliggjort installation av larm. 

Beslutsunderlag 

Rapportering SoL ej verkställda beslut kvartal fyra 2015 
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§ 31 
 

Rapport ej verkställda beslut LSS kvartal 4 - 2015 

Diarienr 16SN13 

 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten om ej verkställda beslut 

enligt LSS kvartal 4 - 2015 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal av Stöd och 

omsorg, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden rapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

 

Under kvartal fyra fanns det elva beslut om särskilt boende och ett beslut om kontaktperson 

som ej verkställts inom tre månader. Två av boendebesluten har verkställts under december 

månad. Av de nio kvarvarande ej verkställda besluten har sex personer fått erbjudande om 

boendeplats en-tre gånger men tackat nej med hänvisning till särskilda önskemål. När det 

gäller beslutet om kontaktperson har vi inte lyckats rekrytera någon lämplig uppdragstagare 

som motsvarar brukarens behov. 

Beslutsunderlag 

Rapport ej verkställda beslut LSS kvartal fyra 2015 
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§ 32 
 

Hemtjänst inom Stöd och omsorg december 2015 

Diarienr 16SN15 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten till om med december 2015. 

Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott för 2015. 

Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2015 verkställdes 

det 436 timmar/vecka, i juli 619 timmar/vecka och i december 429 timmar/vecka. Det bör 

dock noteras att när Stöd och omsorg tog över hemtjänsten från Äldreomsorgen (där 

Äldreomsorgen fattat beslut) för personer under 65 år verkställdes det 611 timmar/vecka. 

  

Konsekvensanalys  
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 

multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 

till exempel stroke, diabetes eller KOL. Stöd till vuxna funktionsnedsatta ger också stöd till 

personer med till exempel MS, diabetes, Parkinson, cancer, Aspergers samt till personer som 

får palliativ vård. Verksamhetsområdeschefen har i december 2015 gått igenom alla ärenden 

tillsammans med LSS-handläggarna i en kollegial granskning. Slutsatsen av granskningen är 

att majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp medan två ärenden har behov av många 

timmar för att klara sin livsföring, varav ett ärende kostar 1 200 00 kr/år. Ett av dessa ärenden 

har ansökt om personlig assistans hos Försäkringskassan och den andra brukaren har avlidit i 

slutet på december efter granskningen.  

 

Utöver dessa ärenden har ytterligare en person ansökt om personlig assistans som har 

hemtjänst med 21,5 timmar/vecka. 2 ärenden har hemtjänst i avvaktan på verkställighet av 

bostad med särskild service. 4 ärenden har hemtjänst i kombination med boendestöd. Under 

januari kommer sannolikt ett ärende med omfattande omsorgsbehov att påverka 

timutvecklingen, en person som får palliativ vård och som har blivit mycket sämre i sin 

sjukdom. Psykosocialt stöds målgrupp är personer med missbruk, psykisk 

funktionsnedsättning och neuropsykiska funktionsnedsättningar som inte faller in under LSS-

lagstiftningen. Psykosocialt har haft en brukare med omfattande hemtjänsttimmar som har 

avlidit i december som påverkar timutvecklingen. 

  

Medborgare  

Ökad möjlighet till att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan 

tillgodoses där . 

  

Verksamhet  

Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

  

Budget  
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Budgetunderskott på grund av ökade kostnader kopplat till volymökning. Stöd till vuxna 

funktionsnedsatta kan dock inte se en trend att timmarna och behoven stadigt ökar utan att 

dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Den kollegiala granskningen 

visade att många får hjälp, dock i liten omfattning och enligt rådande lagstiftning och 

rättspraxis. Det som eventuellt kan påverka budgeten och minska underskottet är att de 

personer som har ansökt om personlig assistans får den sökta insatsen samt att de som väntar 

på bostad med särskild service får sin insats verkställd. Det som också kan påverka budgeten 

och öka underskottet är att ett ärende som får palliativ vård har aktualiserats under januari och 

kan komma att behöva hemtjänst som komplement till anhörigvård. 

Beslutsunderlag 

Hemtjänst SO December 2015 
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§ 33 
 

Statistikrapport hemtjänsttimmar januari 2016, Äldreomsorg 

Diarienr 16SN37 

 

Beslut 

Socialnämndens godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 

Hemtjänsttimmarna har ökat med två timmar/dag i januari 2016 jämfört med med december 

2015 vilket motsvarar 0,5 årsarbetare. Antalet omsorgstagare i ordinärt boende har ökat med 

16 personer trots att 33 personer tilldelats plats på vård och omsorgsboende under januari. 

 

Timmarna som Hemsjukvården köper av Hemtjänsten har ökat med en timme/dag, motsvarar 

0,25 årsarbetare. Antalet Hemsjukvårdspatienter som är aktuella för tjänsteköp har minskat 

med fyra. Inget betalningsansvar denna månad. Hemtjänsttimmar januari 2016 personer över 

65 år  

 

Biståndsbedömning 793 timmar/dag Totalt 25 570 timmar/31dagar Hemsjukvård 22 

timmar/dag Totalt 671 timmar/31 dagar  

 

Konsekvensanalys  
 

Medborgare  

Medborgare som har fått bifall på ansökan om vård och omsorgsboende har i hög grad 

erbjudits plats, vilket minskar belastningen på anhöriga samt ökar nöjdhet och trygghet för 

den enskilde och dess anhöriga  

 

Verksamhet  

En ökad omsättning på vård och omsorgsplatser samt Hemtjänsttimmar innebär att mer tid 

läggs till information, sätta sig in i den enskildes behov av stöd samt planering av insatser för 

personalen på både vård och omsorgsboenden samt Hemtjänsten. Antalet 

Hemsjukvårdspatienter har minskat, men de som behöver stöd och hjälp av hemtjänstpersonal 

behöver det i större utsträckning.  

 

Budget 

Ökad kostnad för hemtjänsttimmar då antalet äldre som är i behov av vård och omsorg i 

ordinärt boende har ökat. 
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§ 34 
 

Månadsrapport missbruksvården januari 2016 

Diarienr 16SN36 

 

Beslut 

Godkänna månadsrapport av missbruksvården för januari 2016 

Ärendebeskrivning 

Under januari har Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG) tagit emot 114 personer i öppen-

vård, som tillsammans gjort 314 besök hos oss. 31 personer har hela eller delar av månaden 

vistats på behandlingshem för sitt missbruk till en medelkostnad/dygn på 2 107 kr. Något 

färre än tidigare månader är under utredning för vård på behandlingshem, en del av förklaring 

till det är flera av dem som tidigare varit under utredning nu påbörjat sin behandling. 

Behandlarna i Intensivt stöd har haft framgång i sitt motivationsarbete och flera av deras 

klienter har ansökt om behandling på behandlingshem. Ca trettio av våra klienter som får 

behandling i öppenvård eller på behandlingshem saknar egen bostad, en försvårande faktor i 

deras rehabilitering. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari 2016 
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§ 35 
 

Rapport Ärendekön för barn och unga 2016 

Diarienr 16SN34 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten till och med januari 2016 

Ärendebeskrivning 

SO, Stöd till Barn och familj ska till socialnämndens AU redovisa den ärendesituation som 

råder, eftersom det under en lång och varaktig period uppstått en ärendekö på enheten. 

Ärendekön innebär att inflöde till Barn och familj i form av anmälan och/eller ansökan, har 

varit allt för hög i förhållande till arbetskapacitet. I och med att inflödet är högt och ärenden 

inte omedelbar fördelas till socialsekreterare, innebär det i förlängningen att enheten inte 

heller klarar av den lagstadgade 4-månadersperiod som ligger till grund för utredning enligt 

SoL 11:1. Nuläget kring ensamkommande barn är att samtliga barn/ungdomar tillhörande 

målgruppen har tilldelats handläggare. Dock har inte samtliga barn/ungdomar hunnits med att 

utredas enligt SoL 11:1 då inflödet under hösten 2015 varit alltför högt i förhållande till 

personalbemanning. Förstärkningar i antalet handläggare som jobbar med målgruppen EKB 

har ökat med tre, för närvarande tom 2016-07-18, då det är svårt att prognosticera behovet. 

  

Konsekvensanalys  

Medborgare  

När ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till beslut om att inleda 

utredning, riskerar barn och deras familjer att deras situation förvärras ytterligare, från det att 

förhandsbedömning gjorts. Förhandsbedömning är det som ligger till grund för beslut om 

utredning enligt SoL 11:1. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle kunna få tidiga, 

främjande och förebyggande insatser löper risk att få mer omfattande och tidskrävande 

insatser. Det kan innebära uppbrott i familjen i form av placering av barn/ungdom i 

familjehem alternativt på institution. Då enheten Stöd till Barn och familjer inte heller har 

insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och barn/ungdom i forma av handläggande 

socialsekreterare, uteblir också adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar. Det kan i 

sin tur leda till alltför omfattande risksituationer för den enskilde. Uteblivna 

skyddsbedömningar skapar rättsosäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

  

Verksamhet  

Aktuell ärendesituation gör att medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög 

anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare uteblir en tidseffektivitet som kunnat 

uppnås i ett normalläge. Medarbetarna idag arbetar under tidspress, vilket i förlängningen kan 

påverka kvalitetsarbetet och försämra möjligheten till att vara en lärande och kompetens-

försörjande organisation med hög kvalitet i det dagliga arbetet. Den situation som råder kan 

innebära svårigheter att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö och låga sjuktal. 
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Budget  

Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 

hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser, kan 

leda till mer tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Enheten arbetar hela tiden 

med ett kostnadsmedvetet agerande. Målsättningen är att erbjuda tidiga och kostnadseffektiva 

insatser på hemmaplan. 

 

Beslutsunderlag 

Ärendesituationen160202 
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§36 

Ordförande/socialchef informerar 
 

- Ordförande informerar från den sociala beredningsgruppen.  

 

- Socialchefen informerar om ledningsgruppens möten om det påbörjade arbetet mot en 

mer enhetlig och samordnad socialtjänst. 
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§37 

Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

- Avtal inkontinensartiklar 

- Information om avvikelser på mathanteringen i äldreomsorgen t o m december 2015 

- SKL Cirkulär 16:2 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg, t o m januari 2016 
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§38 

Kontaktpolitiker har ordet 
 

- Jasmine Johnson (MP) och Britta Lysholm (C) har deltagit vid en anhörigträff på 

Österbo äldreboende.  

 

- Elisabeth Davidsson (S) och Maria Truedsson (S) har deltagit  vid en anhörigträff på 

Munkberga äldreboende. 

 

- Britta Lysholm (C) undrar hur det går med planerna på utbyggnad av Källbogården. 

Ordförande informerar att inget är klart i dagsläget. En diskussion förs med Pitebo och 

beslut krävs att införa helt inflyttningsstop för hela Källbogården.   

 

- Ulla Persson (FP) är missnöjd med att det inte finns någon dagordning med kallelsen 

på mötesportalen efter versionsbytet av Platina.  

 

- Ulla Persson (FP) meddelar att den nya ledamoten, Siw Forslund (FP), redan blivit 

utkallad av boendechef till hemtjänstgruppen Infjärden/Markbygden tillsammans med 

ordförande Agnetha Eriksson. Ulla Persson menar att det kanske är för tidigt för henne 

att göra ett sådant besök. Hon framför också att enligt boendechefen har ordförande 

inte besvarat kallelsen. Ordförande kommer att kontakta berörd boendechef.  

 

- Elisabeth Davidsson (S) meddelar att dagverksamheten har platser lediga.  
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§39 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2016-01-01 – 2016-01-31 anmäls. 
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§40 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 


