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§ 205 
 

Utvalda ärenden 
 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Stöd till vuxna 

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Stöd till försörjning. 
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§ 206 
 

Månadsuppföljning och årsprognos 

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 januari till november. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning och årsprognos till och med november 2016 

 SN bild november2016 
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§ 207 
 

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. 

 
Ärendebeskrivning 

Byte av personuppgiftsombud görs nu när ny It-strateg är anställd. 
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§ 208 
 

Riktlinje avseende sjuklönekostnader för personliga assistenter 

Diarienr 16SN393 

 
Beslut 

Anta riktlinje avseende sjuklöner för personliga assistenter. Riktlinjerna börjar gälla 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assistent eller 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans till den del som behovet av stöd inte 

täcks av beviljade assistanstimmar. Kommunens skyldigheter är att svara för den faktiska 

merkostnaden som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie måste 

utföra assistansen. Syftet med riktlinjen är att säkerställa att det är de faktiska merutgifterna 

för sjuklönekostnader som socialnämnden beslutar att ersätta. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinje avseende sjuklönekostnader för personliga assistenter 
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§ 209 
 

Boendeplanerna för socialtjänsten 2016-2020 

Diarienr 16SN304 

 
Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta boendeplanerna för Äldreomsorgen 2016-

2023 och Stöd och omsorg 2016-2020. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen redovisar i enlighet med uppdrag i verksamhetsplanen för 2017-2019 

följande förslag till boendeplanering vad avser stöd och omsorg respektive vård- och 

omsorgsboenden. Underlaget för förslagen redovisas i bilagor. 

 

Boendeplan Stöd och omsorg 2016-2020 
Inom Piteå kommun finns 19 omsorgsboenden (110 boendeplatser) samt 4 bostäder för 

personer med psykisk funktionsnedsättning (45 platser). I nuläget finns inga lediga lägenheter 

inom något av dessa boenden. Tolv personer har myndighetsbeslut och väntar på 

boendeplatser som inte finns. Detta har medfört vitesförelägganden mot kommunen som 

under 2016 uppgår till drygt 1,3 miljoner kronor. 

 

Under den närmaste 5-årsperioden bedömer förvaltningen att 6-7 personer årligen kommer att 

ansöka om och beviljas vård- och omsorgsboende. För omsorgsboenden bedöms dagens 

obalans bestå om ingen utökning sker. För psykiatriboenden förväntas utflyttningen gå ganska 

jämnt upp med nya beslut.  

Sammantaget gör förvaltningen följande bedömning: 

• Under planeringsperioden tillskapas två nya gruppbostäder år 2017 (Småstugegränd respektive 

före detta Kärnhuset). Detta tillskott medför att dagens ”kö” av personer som har 

myndighetsbeslut om rätt till särskilt boende kan avvecklas 

• Boendeplatser behövs år 2018 för de sju som redan ansökt och förväntas få ett biståndsbeslut 

som ger rätt till särskilt boende 

• Boendeplatser behövs även år 2020. 

• En ny prognos för tiden efter år 2020 behöver tas fram under 2019. 

 

Detta förslag till Boendeplan Stöd och omsorg för perioden 2016-2020 bedöms medföra en sådan 

behovstäckning att kommunen inte ska drabbas av ytterligare viten på grund av icke verkställda 

beslut inom skälig tid. 

 

Boendeplan Äldreomsorg 2016-2023 
För närvarande disponerar Piteå kommun totalt 466 platser i vård och omsorgsboenden 

fördelat på 10 olika boenden. De flesta av kommunens boenden har tillräckligt god standard 

och fungerar väl, med undantag för Munkeberga (demensboende) som inte erbjuder en 

acceptabel vård- och arbetsmiljö. 
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Det råder obalans mellan tillgång på respektive behov av boendeplatser. För närvarande har 

17 brukare beviljats boende som inte kunnat verkställas. 21 personer har ett så omfattande 

behov av hemtjänst att ett vård- och omsorgsboende kan vara ett bättre alternativ. 

 

Följande förändringar är redan beslutade. Planerade ombyggnation av Källbogården beräknas 

vara klar under hösten 2017. Detta innebär en standardhöjning av allmänna utrymmen som 

gör det möjligt att bedriva vård och omsorgsboende, men det ger inget tillskott på nya platser. 

Däremot ökar antalet platser till 526 när tillbyggnationen vid Berggården slutförs under 2019. 

Detta är dock otillräckligt för att möta de kommande årens behov, inte minst mot bakgrund av 

den stora ökningen av de mest vårdkrävande (åldersgruppen 90+). Enligt kommunens 

befolkningsprognos kommer antalet 90-åringar och äldre att öka med 55 procent från 2015 till 

2024 (från 286 till 444). 

  

Sammantaget föreslås därför att Äldreomsorgens boendeplan för perioden 2016-2023 får följande 

inriktning 

• 16 nya platser vid Öjagården  bör stå driftsklar 2018 

• 80 boendeplatser föreslås tillkomma under 2022/2023 vid ett nytt vård- och omsorgsboende. 

Hälften av dessa 80 platser föreslås ersätta befintliga lägenheter vid Munkberga, som avvecklas på 

grund av stora brister i vård- och arbetsmiljö. Tillskottet på nya platser blir därför 40 stycken. 

Det som är beslutat nu är att 60 nya platser tillkommer vid Berggården under 2019. 

 

Förslaget ligger något under vad som egentligen motiveras av den demografiska 

framskrivningen och förutsätter därför ett fortsatt effektivt utnyttjande av andra resurser. Det 

kommer således vara nödvändigt att även i fortsättningen erbjuda hemsjukvård och hemtjänst 

till brukare med förhållandevis stora behov och där vård- och omsorgsboende annars skulle 

vara ett rimligt alternativ. Förhållandet att kommunen helt saknar korttidsplatser kan bidra till 

att försvåra situationen. 

 
Beslutsunderlag 

 Boendeplan SO 2016-2020 20161202 

 Boendeplan Äldreomsorgen 20161207 
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§ 210 
 

Lägesbeskrivning angående Berggården 2 

Diarienr 16SN139 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna med ett godkännande. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2016-09-14 om fortsatt projektering av nybyggnad med 60 platser 

på Berggården. Äldreomsorgen arbetar tillsammans med Fastighetskontoret och 

arkitektfirman och arbetet fortskrider. Utgångspunkten är ett demensboende som har god 

uppsikt över enheterna samt att lägenheterna placeras på två våningar och att en del övriga 

verksamhetslokaler, exempelvis personalutrymmen, förläggs på våning tre. Då byggnaden är 

förhållandevis stor till tomtens storlek och verksamhetens önskemål innebär det en del 

funderingar kring in- och utfarter, trygg utemiljö mm. Nya skisser är presenterade och ska 

analyseras samt diskuteras i referensgrupp och samverkansgrupp. I februari 2016 inför VEP 

2016 gjordes en första budgetkalkyl (K0) på 114 mkr. Nu är en uppdaterad budgetkalkyl 

(K1.5) gjord och den ger en kostnad på 118,5 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Piteå Berget Skisser 20161207 
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§ 211 
 

Avsluta inflyttningsstopp på Källbogården 

Diarienr 16SN48 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att häva inflyttningsstopp på Källbogården 

 
Ärendebeskrivning 

Utifrån tidigare beslut har Källbogården inflyttningsstopp för att kunna omvandla två 

trapphus till trygghetsboende. Den omflyttningen är nu klar vilket innebär att 

inflyttningsstoppet bör hävas. 
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§ 212 
 

Adjungerade ledamöter i socialnämnden för 2017 

Diarienr 16SN408 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner listan på adjungernade ledamöter. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i 

socialnämndssammanträdena. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt 

deltagande. 

 

Schemat bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, 

vilket innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls. 

 

Januari – Louise Mörk och Therese Loos 

 

Februari – Rune Berglund och Siv Forslund 

 

Mars – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

 

April – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

 

Maj – Louise Mörk och Therese Loos 

 

Juni – Rune Berglund och Siv Forslund 

 

September – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

 

Oktober – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

 

November – Louise Mörk och Therese Loos 

 

December – Rune Berglund och Siv Forslund 
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§ 213 
 

Månadsrapport missbruksvården november 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för november 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet besökare i öppenvården fortsätter att öka, totalt 360 besökare under november 2016, 

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

behandlingshem är något fler än föregående månad, 54 vårddygn fler i november än i oktober. 

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

 

Senaste månaderna 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 ibland inneburit flera veckors väntan, en svår situation för den 

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

 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under november 

kostat 1 587 105kr, vilket är ca 86 000 kr mer än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport november 2016 
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§ 214 
 

Hemtjänsttimmar SO – November 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 november 2016 399 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 november 2016 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 34 timmar/ 

vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror till största del på att några ärenden har 

avsagt sig hemtjänst eller behöver mindre hjälp. Psykosocialt stöds timmar har minskat med 4 

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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§ 215 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård 

november 2016, Äldreomsorg 

Diarienr 16SN37 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 13 timmar/dag jämfört med oktober 

vilket motsvarar ca 3,25 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 21. 

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

hemtjänsten har ökat med 2 timmar/dag, motsvarar ca 0,5 årsarbetare, antalet personer har 

ökat med 6. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 484 tim 749 tim/dag Omsorgstagare 680 

Hemsjukvård 869 tim 29 tim/dag Omsorgstagare 95 

 

20 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 10 till demensboende 

och 10 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 8 december fanns totalt 14 icke verkställda beslut om särskilt boende. Äldreomsorgen har 

ca 27 000 kr i betalningsansvar under november månad. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

För medborgare som fått bifall på ansökan om särskilt boende 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 behovet 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 särskilt boende eftersom 

det ej bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Under aktuell månad har 

äldreomsorgen betalningsansvar då tillgången av platser på särskilt boende inte varit 

tillräckliga för att tillgodose behoven samt att vi gjort etiska avväganden. Beviljade 
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hemtjänsttimmar har minskat mer än tidigare vilket kan bero på flera faktorer som ökade 

avgifter för hemtjänst, förändring i biståndsbedömnig och skälig levnadsnivå. Denna månad 

har biståndsenheten arbetat med fördjupad uppföljning av ärenden på ett centralt distrikt 

vilket medfört en minskning av hemtjänsttimmar. Enheten har beviljats extra medel för 

innovationsprojekt med syfte att titta på metoder för uppföljning samt genomföra detta i ett 

begränsat område. 

 

Budget 

Minskat antal biståndsbedömda hemtjänsttimmar medför att underskottet för beviljade 

hemtjänsttimmar minskat. 

Hemtjänsten gör ett underskott sedan en tid tillbaka vilket dels kan bero på att underlaget för 

statistik är ändrat. From 2016 presenteras beslutad och verkställd tid under hela månaden, 

tidigare statistik redogjorde för antal utförda hemtjänsttimmar en dag/månad. 

Hemtjänsten liksom övrig verksamhet har svårt att rekrytera personal, flyttar man en personal 

till övertalighetspool finns behov av personal i något annat område vilket medför att 

personalen anställs på annat distrikt vilket vanligtvis leder till rekryteringsproblem när man 

får nya ärenden som behöver hemtjänst och har ökat personal behov. Rekrytering av personal 

tar idag mycket av chefernas arbetstid, introduktion av ny personal medför dessutom en ökad 

kostnad. Av erfarenhet vet vi att sjukhuset minskar platser under jul och nyårshelgen detta 

medför att hemtjänsten måste behålla personal för att klara av att verkställa behovet av 

hemtjänst. 
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§ 216 
 

Rapport ärendekön för barn och unga november 2016 

Diarienr 16SN34 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendesituationen 

Den aktuella ärendekön 2016-12-09 är 101 ärenden. Sedan senaste rapporten 2016-11-14 har 

28 utredningar inletts och 10 fördelats till handläggare varav 6 till våra egna handläggare och 

4 till konsulter. 2016-12-12 kommer ytterligare ärenden att fördelas till konsulterna utifrån 

socialnämndens beslut att köpa upp till 60 utredningar. Utredningar kommer att fördelas 

löpande till flera konsulter. 

Totalt fram tom 2016-12-09 har det inletts 239 utredningar. Prognosen för 2017 är på samma 

nivå, ca 240 utredningar. 

 

Personalsituationen 

Under 2016 har totalt 8 socialsekreterare rekryterats varav 2 börjar i januari. Under samma 

period har 3 socialsekreterare gått på föräldraledighet och 3 slutat för att gå till annat jobb. 2 

socialsekreterare är sjukskrivna på heltid. 

 

Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att ärendekön 

ska arbetas bort. Ett ramavtal för köp av konsulter kommer att upphandlas för det fall att det 

kommer att finnas behov av ytterligare köp av utredningar och socialnämnden fattar ett sådant 

beslut. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 

inleda utredning så riskerar barn och dess familjer att deras situation förvärras ytterligare, 

detta från det att förhandsbedömning gjorts. 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 verksamheten 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 
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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. Medarbetarenkäten visar på en sämre hälsa 

hos socialsekreterarna i barn- och ungdomsgruppen jämfört med övriga inom 

verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer. 

 

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. Köp av konsulttjänster samt 

överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017. 
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§ 217 
 

Rapport placering i förstärkt familjehem och på institution tom 

november 2016 

Diarienr 16SN35 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 9 december 2016 var 24 barn och unga placerade i förstärkt familjehemsvård eller i 

någon annan form av placering utanför sin ursprungsfamilj. 12 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 7 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). 14 barn är 

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

tillsammans med sina föräldrar. 

 

Vi ser att det är aktuellt med flera placeringar av unga pga eget beteende och missbruk under 

december 2016 och början av 2017 men som ännu ej är verkställda. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

24 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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Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 

första delen av 2017 kommer att öka. 
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§ 218 
 

Information kring kvalitetsarbete 
 

Irené Lundqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Eva Börjesson Öman, 

avdelningschef och kvalitetskontroller, informerar om socialtjänstens kvalitetsarbete. Eva 

redogjorde för hanteringen av SoL- och LSS-avvikelser. Irené berättade om 

patientsäkerhetsarbetet och avvikelseprocessen när det gäller HSL. 
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§ 219 
 

Ordförande/socialchef informerar 
 

 Källbogården – åtta lägenheter tomma. Pitebo vill inte hyra ut innan 1 april 2017. 
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§ 220 
 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2016-11-01 - 2016-11-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 221 
 

Delgivningar  
Diarienr 16SN411 

 

Delgivningar: 

 Ärendeflödet inom stöd och omsorg tom november 

 Information om äldres möjlighet att äta tillsammans 

 Beslut om tjänsteköp Stöd till barn och familj 

 

Beslut från KS/KF: 

 Fastställande av verksamhetsplan 2017-2019, årsbudget, skattesatser med bilaga 

 Omfördelning av driftram för personaladministrativa resurser 

 Redovisning ej verkställda beslut SoL 

 Redovisning ej verkställda beslut LSS 

 Månadsrapport oktober med bilaga 
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§ 222 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Ny ersättare i socialnämnden framförde att det känns otryggt att gå ut och representera 

nämnden. Ordförande framförde att det är viktigt att vi informerar om planerade träffar som 

man inbjuds till. Om man är förhindrad eller inte vill gå själv så får vi försöka hjälpas åt 

eftersom det är viktigt att nämnden är representerad. 
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§ 223 
 

Övriga frågor 
 

Rune Berglund (S) undrar varför vissa föreningar måste betala hyra när de lånar en 

Samvarolokal medan andra inte behöver det. Socialnämnden uppdrar till socialförvaltning att 

utreda detta och därefter återrapporteras till socialnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


