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§ 185 
 

Utvalda ärenden 
 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid dagens sammanträde, ett från Äldreomsorgen, ett 

från Psykosocialt stöd till vuxna och ett från Stöd till barn och familjer. 
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§ 186 
 

Månadsuppföljning oktober 

Diarienr 16SN320 

 
Beslut 

En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 

den tuffa ramtilldelningen som kan förväntas under de närmaste åren. Verksamheten måste 

därför fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta 

analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan 

säkerställa ekonomin under kommande år. Nämnden godkänner den ekonomiska 

redovisningen till och med oktober. 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning till och med oktober 

 
Beslutsunderlag 

 SN bild oktober 2016 
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§ 187 
 

Socialnämndens verksamhetsplanering 2017 

Diarienr 16SN271 

 
Beslut 

Socialnämnden antar upprättad verksamhetsplanering med bilagor för 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 

uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 

inför 2017. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt 

de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med 

syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 

samhällslivet. 

 

Nytt för 2017 är att Stöd och omsorg samt Äldreomsorgen inte upprättar egna 

verksamhetsplaner. Avdelningarna utgår från nämndens verksamhetsplan och kompletterar 

med verksamhets beskrivande bilagor. Från 2017 upprättas ingen separat verksamhetsplan för 

administrativa enheten eller för socialtjänsten övergripande. Uppdrag till stab och/eller 

administrativa enheten återfinns i nämndens verksamhetsplan. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens VEP 2017  7 november 

 SO 2017 bilaga 

 ÄO 2017 bilaga 

 Planeringsförutsättningar SN 2017 
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§ 188 
 

Drift av Kärnhuset och Småstugegränd 2 

Diarienr 16SN337 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att begära utökad driftram med 7970 tkr för drift av gruppbostäderna 

Kärnhuset och Småstugegränd 2. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har erhållit 3000 tkr i ram för drift av en gruppbostad och 7000 tkr i 

investeringsmedel för att bygga en gruppbostad. Just nu finns det 12 personer med ej 

verkställda boendebeslut och fyra ansökningar som förmodas leda till gynnande beslut. 

Socialnämnden har hittills i år betalat viten för ej verkställda boendebeslut med 1360 tkr. 

 

Det finns i dagsläget två möjliga alternativ för att tillgodose bristen på gruppbostadsplatser. 

Socialnämnden blockhyr lokaler av landstinget på Småstugegränd i Öjebyn. Landstinget är i 

full gång med att i befintliga lokaler bygga 7 lägenheter på ca 40kvm vardera. Småstugegränd 

2 beräknas vara inflyttningsklart i april 2017. 

Stöd och omsorg övertar Kärnhusets lokaler från äldreomsorgen. Lokalerna ger möjlighet till 

6 boenderum och 2-4 utredningsplatser, sviktplatser. Lokalerna är tömda och viss lättare 

anpassning behövs innan lokalerna kan vara inflyttningsklara i början av 2017. 

 

Två nya personalgrupper behöver anställas, rekryteringsarbetet har påbörjats. Detta förutsätter 

att frågan kring driften blir löst. Investeringspengar till inventarier för båda gruppbostäderna 

och ombyggnation av Kärnhuset har Socialnämnden tidigare beslutat att begära av 

investeringsmedelen med 1330tkr, Dnr 16SN145. 

 

I bifogad driftkalkyl framgår att socialnämnden saknar medel för drift av Kärnhuset och 

Småstugegränd 2 med 7970 tkr 

 
Beslutsunderlag 

 Drift av Kärnhuset och Småstugegränd 2 

 Driftskostnader Småstugegränd 2 och Kärnhuset 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 189 
 

Sammanträdesplan 2017 

Diarienr 16SN342 

 
Beslut 

Fastställa datum för arbetsutskottets och socialnämndens sammanträden 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti) och 

arbetsutskottet sammanträder lika många gånger för att bereda till nämnd. Sammanträdesplan 

för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott har upprättats enligt förslag i bilaga. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag på sammanträdesdatum för Socialnämnden och arbetsutskottet 
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§ 190 
 

Förslag på sammanträdesplan för individutskottet våren 2017 

Diarienr 16SN364 

 
Beslut 

Fastställa datum för individutskottet för våren 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Individutskottet (IU) har sedan augusti sammanträtt var annan vecka, vanligtvis onsdagar. På 

IU behandlas enbart sekretessärenden medan allmänna ärenden bereds som tidigare av 

socialnämndens arbetsutskott. För att kunna utvärdera det nya arbetssättet ska IU:s 

sammanträden fortsätta under vårterminen 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag på sammanträdesplan för Individutskottet våren 2017 
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§ 191 
 

Byte av personuppgiftsombud 

Diarienr 16SN353 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner att Stefan Wiksten 671015-8954 slutar som personuppgiftsombud 

och att Krister Vikgren 710208-8916 blir det istället samt att när personuppgiftslagen upphör 

till förmån för dataskyddsförordningen så blir Krister Vikgren 710208-8916 

dataskyddsförordnare istället för personuppgiftsombud. 

 
Ärendebeskrivning 

Byte av personuppgiftsombud görs nu när ny It-strateg är anställd. 
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§ 192 
 

Förändringar av antalet stipendier i Piteå kommun 

Diarienr 16SN355 

 
Beslut 

Lämna upprättat svar till kommunstyrelsen som svar på förfrågan angående stipendier inom 

socialtjänsten, § 27, diarienummer 14KS49. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25 § 27 ”Förändring av antalet stipendier i Piteå kommun” 

har expedierats till samtliga nämnder och kommunstyrelsens underställda förvaltningar för 

åtgärd enligt beslutet: 

”Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder samt kommunstyrelsen underställda 

förvaltningar att pröva om stipendier/priser inom respektive verksamhetsområde ska bestå. 

Om så är fallet ska detta motiveras och riktlinjer för stipendiet/priset ska upprättas 

 

Socialtjänsten har ett stipendium, ”Stipendium till en elev vid omvårdnadsprogrammet åk 3”. 

Socialtjänsten och Piteå Älvdals Sjukhus delar tillsammans varje år ut ett stipendium till en 

elev i årskurs tre vid omvårdnadsprogrammet som under sin praktik visat prov på 

engagemang, empati och samarbetsförmåga. Syftet med stipendiet är att visa eleven är att visa 

att dennes praktikplacering har uppskattats och att man sett att eleven är mycket duktig till att 

arbeta både praktiskt och teoretiskt. Nomineringen görs från de arbetsplatser som har haft 

elever från årskurs tre. I nomineringen ska det klart framgå på vilket sätt eleven har utmärkt 

sig utifrån angivna kriterier. Nomineringen lämnas till kvalitetscontroller Eva Börjesson 

Öman som tillsammans med representant från Piteå Älvdals Sjukhus beslutar vem som blir 

kandidat för stipendium. Stipendiet består av en minnesgåva, ett diplom och en blombukett 

som delas ut på examensdagen. 

 

Det finns i dagsläget inga planer på att avskaffa detta stipendium. Att kunna dela ut ett 

stipendium till en omvårdande utbildning, trots att resultat inte kan mätas kvantitativt, har för 

socialtjänsten ett viktigt symbolvärde. 
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§ 193 
 

Månadsrapport missbruksvården oktober 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för oktober 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet besökare i öppenvården fortsätter att öka, totalt 291 besökare under oktober 2016, 

jämför vi med tidigt i våras ex mars 2016 hade 154 besökare. Antalet vårddygn på 

behandlingshem är återigen fler än föregående månad, 118 vårddygn fler i oktober än i 

september. En person får vård med stöd av LVM sedan mitten av september. 

 

Senaste månaden har väntetider för avgiftning ökat, det blir problem för våra klienter med en 

planerad behandling att få plats på vare sig avd 25 eller Beroendecentrum p g a av 

fullbeläggning . Det har inneburit flera veckors väntan, en svår situation för den enskilde. 

Flera av dem som fått vänta saknar också bostad, vilket förvärrar situationen. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under oktober kostat drygt 1 500 551 kr, vilket är 

ca 398 000 kr mer än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport oktober 2016 
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§ 194 
 

Hemtjänsttimmar SO – Oktober 2016 

Diarienr 16SN38 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisade ett underskott för 2015. 

Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2016 421 

timmar/vecka, i juli 2016 423 timmar/vecka och i oktober 2016 437 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. Området ger också stöd till personer med MS, 

Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 

brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

 

I oktober 2016 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 13 timmar/ 

vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror till största del på att befintliga brukare har 

behövt utökad hjälp. Psykosocialt stöds timmar har minskat med 15 timmar/vecka. 

 

Medborgare 

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

tillgodoses där. 

 

Verksamhet 

Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

 

Budget 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 

dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 

gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 195 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård 

oktober 2016, Äldreomsorg 

Diarienr 16SN37 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 3 timmar/dag jämfört med september 

vilket motsvarar ca 0,75 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 11. 

Timmarna för den hälso- och sjukvård som Hemsjukvården delegerar till och köper tjänst av 

hemtjänsten har ökat med 4 timmar/dag, antalet personer har ökat med 15. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 620 tim 762 tim/dag Omsorgstagare 701 

Hemsjukvård 833 tim 27 tim/dag Omsorgstagare 89 

 

22 personer har flyttat in på vård- och omsorgsboende under aktuell månad. 

 

Den 7 november fanns totalt 17 icke verkställda beslut om särskilt boende. Äldreomsorgen 

har inget betalningsansvar under september månad. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

För medborgare som fått bifall på ansökan om vård och omsorgsboende och erbjudits plats, 

ökar nöjdhet och trygghet för den enskilde. Belastningen på anhöriga minskar. Hemmet som 

vård och omsorgsarena möjliggör för enskilda med omfattande vård och omsorgsbehov att få 

dem tillgodosedda i ordinär boendeform i högre och längre utsträckning än tidigare. I de fall 

det är den enskildes vilja och önskan ökar det den enskildes nöjdhet. 

Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 

omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 

anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 

otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas 

stöd ökar. 

 

Verksamhet 

Fortgående intern påverkan är det sedan tidigare minskade antalet platser i särskild boende 

som medför att behoven av vård och omsorg istället ska tillgodoses i ordinär boendeform 

vilket påverkar både hemtjänsttimmar och timmarna som hemsjukvården köper av 

hemtjänsten. För att tillgodose vård och omsorgsbehov har ett fåtal personer beviljats utökat 

antal vistelsedagar på avlösnings/utredningsplats i väntan på plats på vård och omsorgsboende 

eftersom det ej bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. 
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§ 196 
 

Rapport ärendekön tom oktober 2016 

Diarienr 16SN34 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

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

som råder, detta då det under en lång och varaktig period uppstått en ärendekö på enheten. 

Ärendekö innebär att inflöde till Barn och familj i form av anmälan och – eller ansökan, är 

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

ärenden inte omedelbar fördelas till socialsekreterare så innebär det i förlängningen att 

enheten inte heller klarar av den lagstadgade 4 månaders period som ligger till grund för 

utredning enligt SoL 11:1. I början av november är det 74 ärenden som inte är fördelade till 

handläggare. 

 

En av fyra rekryterade socialsekreterare har från 160501 påbörjat arbetet i barn- och 

ungdomsgruppen. Ytterligare två börjar i juni och ytterligare en i augusti. Verksamheten har 

fått i uppdrag att försöka att rekrytera ytterligare socialsekreterare. 

Fortsatt är samtliga ärenden rörande ensamkommande barn (EKB) fördelade till handläggare. 

Prognosen är fortsatt en avsevärd minskning av inflödet 2016 jämfört med 2015. 

Omfördelning av en handläggare EKB till barn och ungdomsgruppen planeras därför. 

Vi har noterat ett ökat inflöde av ärenden rörande barn i familjer från migrationsverkets 

boende på Pite Havsbad och med den ökade volymen där från september 2016 prognosticerar 

vi en ytterligare ökning av ärenden därifrån. Prognosen är en ökning motsvarande 3,0 

årsarbetare på årsbasis inkluderat handläggning av anmälningar och förhandsbedömningar. 

Rekryteringarna samt omfördelningen internt bidrar till att kunna dela ut fler ärenden från kön 

men är inte tillräckligt för att hinna med både det ökande inflödet och arbeta ikapp den 

ackumulerade kön. 

 

Då inflödet av nya ärenden till Barn och familjer fortfarande ligger högt och ärenden inte 

fördelas i den takt som är önskvärd så har kommunen upprättat avtal med P.V 

Socionomkonsult som under månadsskiftet augusti/september har påbörjat sitt uppdrag. Dessa 

har tecknat avtal som sträcker sig till 161231, avtalet kan vid behov och efter utvärdering 

förlängas. P.V Socionomkonsult handlägger idag ett 30-tal ärenden enligt SoL 11:1. Då det i 

dagsläget är svårt att rekrytera socialsekreterare till Barn och familjer kan förlängning av 

stundande avtal vara nödvändigt, och –eller, se över alternativ till ytterligare externa 

utredningskonsulter, detta för att klara ut situationen kring rådande kö. IVO har i ett utlåtande 

lämnat allvarlig kritik till Barn och familjer i Piteå för att man fortsatt har en ärendekö samt 

att utredningstiderna är betydande längre än lagstadgade 4 månader. IVO kommer att göra en 

verksamhetstillsyn för att granska åtgärder samt nuvarande situation. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 
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inleda utredning så riskerar barn och dess familjer att deras situation förvärras ytterligare, 

detta 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, insatser som kan innebära 

uppbrott i familjen, detta i form av placering av barn/ungdom i familjehem alternativt 

institution. 

Då enheten Stöd till Barn och familj inte heller har insyn och löpande dialog med 

vårdnadshavare och barn/ungdom i forma av handläggande socialsekreterare så uteblir också 

adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande 

risksituationer för den enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och 

barnperspektivet uteblir. 

 

Verksamhet 

För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som råder att medarbetarna ständigt 

jobbar under tidspress och med hög anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare 

så uteblir en tidseffektivitet som kunnat uppnås i ett normalläge. Den tidspress som 

medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 

möjligheten till att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i 

det dagliga arbetet. Situationen som råder kan också innebära svårigheter att vara en attraktiv 

arbetsplats med god arbetsmiljö och låga sjuktal. 

 

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 tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekön tom 161028 
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§ 197 
 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 

oktober 2016 

Diarienr 16SN35 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 14 november 2016 var 23 barn och unga placerade i förstärkt familjehemsvård eller i 

någon annan form av placering utanför sin ursprungsfamilj. 11 var placerade på HVB, 11 

inom förstärkt familjehemsvård, 1 placerad enligt 3§ LVU (statens institutions styrelse). 5 

barn under tolv år, 4 pojkar och 1 flicka. 18 barn/unga finns i spannet 13 – 21 år, 12 pojkar 

och 6 flickor. 10 barn är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga), 2 är placerade enligt 

3 § LVU (eget beteende), 8 barn är placerade enligt 2 § LVU (brister i hemmiljön). 13 barn är 

placerade enligt SoL, av dem är 8 ensamkommande barn eller barn som flytt sitt hemland 

tillsammans med sina föräldrar. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

23 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 

regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 

tillgodoses genom placeringarna. Då flera placeringar är långt borta kan dock en återflytt till 

Piteå försvåras i flera fall. Detta har visat sig nu vara fallet då flera ungdomar känner sig så 

etablerade i andra kommuner att de inte vill flytta till Piteå. 

 

Verksamhet 

Ett ökat antal placeringar innebär att mer arbetstid går åt till uppföljning då det innebär fler 

långa resor. Det kan i sin tur öka de redan långa utredningstiderna i andra ärenden. Kan några 

ungdomar flytta till kommunens egna boenden förbättras förutsättningarna för verksamheten 

vad gäller handläggningstider och resor. 

 

Ekonomi 

Även om flertalet av de nya placeringarna rör EKB och största delen av kostnaden är åter- 

sökningsbar, ökar kostnaderna. Dels för att det inte innebär full kostnadstäckning för 

placeringen, dels för att det innebär ökade kostnader i form av resor och tolk som inte ersätts. 

I juni flyttades 2 ungdomar till våra egna boenden, och i oktober planeras ytterligare 2 flyttas 

hem. Då har vi tagit hem alla som inte har fortsatt behov av vård/behandling som inte kan 

tillgodoses i vår kommun. 
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§ 198 
 
 

Medborgarförslag om matlagningspatrull genom sysselsättning till 

personer inom SoL till äldreboenden och omsorgsboenden 

Diarienr 15SN379 

 
Beslut 

Efter utredning beslutar Socialnämnden att avslå medborgarförslaget om matlagningspatrull 

genom sysselsättning till personer inom SoL till äldreboenden och omsorgsboenden.  

 
Ärendebeskrivning 

Bedömning är följande: För att för att ge sysselsättning för personer inom SoL, krävs ett 

individuellt stöd i form av handledning. I den dagliga verksamheten på de särskilda boendena 

i äldreomsorgen finns inte utrymme för personalen att utgöra det stödet. De har heller inte den 

kompetens som krävs för att ge den handledning personerna kräver. Därför måste personer 

lämpliga för uppdraget anställas. 

 

På äldreboendena finns idag endast serveringskök. Det köket används för att servera måltider 

för alla omsorgstagare på enheten. Där intar omsorgstagarna även sina måltider. Att en 

matlagningspatrull skulle kunna använda sig av dessa kök för att tillreda måltider för någon 

omsorgstagare skulle därför inte fungera. På nio äldreboenden har omsorgstagarna en trinette 

i sin lägenhet. Det skulle bli svårt att tillreda en måltid med den lilla köksutrustningen. På ett 

äldreboende finns inget kök i lägenheten. 

 

Ytterligare saker som gör att förslaget är svårt att genomföra är hygienkraven för tillredning 

och servering av måltider, att måltiderna ska vara näringsberäknade och att många 

omsorgstagare har behov av specialkost. 

 

Boendepatrullen och Lagkamrat har redan sin sysselsättning på de särskilda boendena. Det är 

viktigt att det finns utrymme för dessa relativt nystartade verksamheter att fortsätta utvecklas. 

Med tanke på det positiva resultatet av Boendepatrullens arbete på äldreboendena, föreslås 

istället att man utreder möjligheterna att starta en matlagningspatrull riktad mot ordinärt 

boende. För många ensamma äldre skulle det ha ett stort socialt värde att någon kom hem och 

man tillsammans tillagade och åt en måltid. Det skulle även kunna innebära att de äldre åt 

bättre. 
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§ 199 

Ordförande/socialchef informerar 
 

 Information om härbärget i Blomska gården för som behöver en sängplats över natten. 

 PiteBo har kallat ordförande samt Helena Magnusson till ett brådskande möte 

angående fortsatt projektering av Källbogården. 

 Information om de två medborgardialoger om Framtidens stöd och omsorg 

 På grund av att Thomas Persson slutar blir Eva Börjesson Öman, som en del av sin 

tjänst, chef över den administrativa avdelningen. 

 Framtagandet av riktlinjer för Bemanningsenheten har påbörjats.  
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§ 200 
 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2016-10-01 - 2016-10-31anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.     
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§ 201 
 

Delgivningar 
 

 Klädbidrag Äldreomsorgen 2017  

 Information om arbetsresor för personer med daglig sysselsättning  

 Yttrande angående donationsfonder 

 Ärendeflödet inom Stöd och omsorg  

 Protokoll KTR  

  

Beslut från KS och KF 

 Leasing trygghetslarm och fjärrtillsynskamera  

 Revisionsrapport Granskning av behörighet och loggkontroll  

 Nytt vård- och omsorgsboende 

 Investeringar Kärnhuset och Småstugegränd 2  

 Målvärden till nyckeltal och indikationer  

 Förändring av antalet stipendier  

 Delårsrapport augusti 2016  

 Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter 2017  

 Remiss av betänkandet Samordning, ansvar och kommunikation  
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§ 202 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång.  
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§ 203 
 

Övriga ärenden 
 

Inga övriga frågor. 

 

 

 

 


