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§ 3 
 

Ändring av dagordning 

Diarienr 19SN30 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner ändring av dagordning. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett tillägg görs på dagordningen med punkten "Adjungerade i socialnämnden 2019". Samtliga 

ledamöter godkänner ändringen. 
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§ 4 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 19SN21 

 

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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§ 5 
 

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Diarienr 19SN7 

 
Beslut 

Socialnämnden väljer följande personer som ordinarie ledamöter och ersättare till 

socialnämndens arbetsutskott: 

Ordinarie ledamöter: Sven-Gösta Pettersson, ordförande (S), Nina Lindström, vice ordförande 

(V), Maria Truedsson (S), Ellinor Sandlund (M), Britta Lysholm (C). 

Ersättare: Cristian Bergvall (S), Mariann Lindberg (S), Maria Fäldt (V), Eva Söderström 

(KD), Siv Forslund (SJV). 

 
Ärendebeskrivning 

Allmänna ärenden behandlas på socialnämndens arbetsutskott en förmiddag per månad. På 

eftermiddagen behandlas sekretessärenden (AU1). En gång per månad har arbetsutskottet en 

temaförmiddag. På eftermiddagen behandlas säkerhetsärenden (AU2). Arbetsutskottet består 

av tre ledamöter samt ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet har fem ersättare. 
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§ 6 
 

Val av ledamöter och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet, 

KTR 

Diarienr 19SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden nominerar följande ledamöter till Kommunala tillgänglighetsrådet för 

perioden 2019-2022: 

Ledamöter: Sven-Gösta Pettersson (S), Siv Forslund (SJV). 

Ersättare: Emeli Lundström (MP), Peter Arffman (L). 

 
Ärendebeskrivning 

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse 

två ledamöter och två ersättare. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 7 
 

Val av ledamöter och ersättare till Kommunala pensionärsrådet, 

KPR 

Diarienr 19SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden nominerar följande ledamöter till Kommunala pensionärsrådet för perioden 

2019-2022: 

Ledamöter: Sven-Gösta Pettersson (S), Ellinor Sandlund (M). 

Ersättare: Benny Söderberg (V), Eva Söderström (KD). 

 
Ärendebeskrivning 

Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse två 

ledamöter och två ersättare. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (32) 

Sammanträdesdatum  

2019-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 8 
 

Val av ledamöter och ersättare till Kommunala förebyggarrådet, 

KFR 

Diarienr 19SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden nominerar följande ledamöter till Kommunala förebyggarrådet för perioden 

2019-2022: 

Ledamöter: Nina Lindström (V), Anton Nilsson (C) 

Ersättare: Cristian Bergvall (S), Britta Lysholm (C). 

 
Ärendebeskrivning 

Förebyggarrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse två 

ledamöter och två ersättare. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 9 
 

Val till Landsbygdspolitiska rådet 

Diarienr 19SN9 

 
Beslut 

Socialnämnden utser Cristian Bergvall (S) som ordinarie ledamot och Britta Lysholm (C) som 

ersättare till Landsbygdspolitiska rådet. 

 
Ärendebeskrivning 

Till Landsbygdspolitiska rådet utses en ledamot och en ersättare från socialnämnden/barn- 

och utbildningsnämnden, som delar på representation i rådet. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (32) 

Sammanträdesdatum  

2019-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 10 
 

Val till Folkhälsorådet 

Diarienr 19SN14 

 
Beslut 

Socialnämnden utser Sven-Gösta Pettersson (S) som ordinarie ledamot och Ellinor Sandlund 

(M) som ersättare i Folkhälsorådet. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden utser en ledamot och en ersättare till Folkhälsorådet. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 11 
 

Val till Framtidens stöd och omsorg 

Diarienr 19SN13 

 
Beslut 

Socialnämnden nominerar Sven-Gösta Pettersson (S), Maria Truedsson (S) och Siv Forslund 

(SJV) som ledamöter i Framtidens stöd och omsorg. 

 
Ärendebeskrivning 

Till Framtidens stöd och omsorg utses tre ledamöter från socialnämnden. 
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§ 12 
 

Adjungerade i socialnämnden 2019 

Diarienr 19SN29 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner listan på adjungerade ledamöter för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i socialnämnds-

sammanträdena. 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 – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 

 

Februari – Rune Berglund (S) och Kristin Jonsson (C) 

 

Mars – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L) 

 

April – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV) 

 

Maj – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 

 

Juni – Rune Berglund (S) och Kristin Jonsson (C) 

 

September – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L) 

 

Oktober – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV) 

 

November – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 

 

December – Rune Berglund (S) och Kristin Jonsson (C) 
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§ 13 
 

Val av kontaktpolitikernas områdesindelning 

Diarienr 19SN8 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna val av kontaktpolitikernas områdesindelning. 

 
Ärendebeskrivning 

Ledamöterna i Socialnämnden har ett kontaktpolitikeruppdrag vars uppgift är att vara en länk 

mellan nämnden och brukarna och deras närstående samt med för verksamhetsområdet 

aktuella intresse- och brukarorganisationer. Den 25 oktober 2017 beslutade Socialnämnden att 

omorganisera kontaktpolitikerorganisation genom att dela upp ledamöterna i två grupper med 

en sammankallande i varje grupp. Förslag på områdesindelning är följande: 

 

Norra området: 

Emeli Lundström (sammankallande), Marianne Lindberg, Urban Vikström, Maria Fäldt, 

Ellinor Sandlund, Britta Lysholm, Eva Söderström, Mojgan Azari, Benny Söderberg, Petter 

Fredriksson, Tommy Bjernhagen. 

 

Södra området: 

Maria Truedsson (sammankallande), Cristian Bergvall, Anton Nilsson, Siv Forslund, Hilda 

Larsson, Rune Berglund, Kristin Jonsson, Peter Arffman. 
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§ 14 
 

Fastställande av riktlinjer för kontaktpolitiker i socialnämnden 

Diarienr 19SN10 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för kontaktpolitiker. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fastställer varje år de riktlinjer som gäller som arbetsordning för 

kontaktpolitikeruppdraget. Riktlinjerna revideras vid behov. 
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§ 15 
 

Information om socialnämndens reglemente och delegationsordning 

Diarienr 19SN11 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Kvalitetssamordnare lämnar kortfattad information om socialnämndens reglemente och 

socialnämndens delegationsordning. 

 
Beslutsunderlag 

 §275  Reglemente för styrelsen och nämnder 

 Reglemente för styrelsen och nämnder 

 Socialnämndens delegationsordning 
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§ 16 
 

Information om bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Diarienr 19SN23 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen samt för 

personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som 

kommunfullmäktige beslutar. Bestämmelserna reglerar till exempel arvoden för 

sammanträden, ersättning för resekostnader och ersättningsberättigade sammanträden. 

Bestämmelserna fastställdes av kommunfullmäktige 17 december 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 §277  Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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§ 17 
 

Nyvalskonferens 2019 

Diarienr 19SN12 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

En nyvalskonferens ska genomföras med syfte att utbilda nämnden i socialtjänstfrågor den 21 

– 22 mars i Luleå. Hela socialnämnden bjuds in till dagarna och ersättning utgår. En 

arbetsgrupp har bildats för att planera konferensen. 
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§ 18 
 

Årsredovisning och årsbokslut 2018 

Diarienr 19SN2 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisning 

 

Ärendet ska justeras omedelbart. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler 

om årsredovisningen finns i den Kommunala redovisningslagen. Årsredovisningen ska 

omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även 

kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen 

även en del i internkontrollen. 

 

Enligt den Kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen/bokslutet upprättas enligt god 

redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år 

(väsentlighetsprincipen gäller). 

 

Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i slutet av mars, därför är det viktigt 

att tidplanen följs i alla led. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2018 
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§ 19 
 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter med återföljande 

arbetsmiljöansvar 

Diarienr 19SN25 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter med återföljande arbetsmiljöansvar 

till förvaltningschef. Beslutet börjar gälla 2019-02-01. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ansvarar för att: 

- säkerställa att arbetsmiljöarbetet i verksamheterna bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen 

och föreskrifter samt efter kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner 

- efterfråga och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheterna 

- säkerställa att förvaltningschefen får arbetsmiljöuppgifter i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

- säkerställa att förvaltningschefen har befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna 

driva arbetsmiljöarbetet 

- ge förvaltningschefen rätt att fördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen att 

arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser 

och kunskaper följer med 

- säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga 

budgetförslaget 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 
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§ 20 
 

Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2018 

Diarienr 18SN43 

 
Beslut 

Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 4:e kvartalet 2018 

 
Ärendebeskrivning 

Ett tjugotal stycken fler besök på mottagningen jämfört med tredje-kvartalet. 7 personer färre 

och 103 vårddygn fler på behandlingshem fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2018. 

Två personer har under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

 

Verksamheten har fungerat bra, vi håller vår goda tillgänglighet för Piteborna, att man när 

man söker hjälp i vår öppenvård inte ska behöva vänta mer än tre dagar för att få en tid hos en 

behandlare. Diskussion i arbetsgruppen hur vi skulle kunna erbjuda mer behandling i grupp än 

vad vi gör idag för att på det sättet bredda och utöka utbudet i vår öppenvård. 

 

Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem under året gjort 80 

körkortyttranden och 18 skyddsbedömningar för unga vuxna (18-20 år). 

 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 3 759 190 kr, 413 

837 kr mindre än tredje kvartalet 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport oktober-december 2018 
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§ 21 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård kvartal 4 2018 Äldreomsorg 

Diarienr 18SN45 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Statistikrapporten för kvartal 4 visar att det skett en viss ökning av antalet biståndsbedömda 

hemtjänsttimmar samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper 

av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter minskar jämfört med föregående 

kvartal. Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser har ökat medan det 

skett en minskning i hemsjukvården. 

 

Hemtjänsttimmar och omsorgstagare i genomsnitt 

Kvartal 1 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

Kvartal 2 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 

Kvartal 3 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 

Kvartal 4 804,33 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

 

Hälso- och sjukvårdstimmar i genomsnitt 

Kvartal 1 22,33 timmar/dag 63 omsorgstagare/månad 

Kvartal 2 24,00 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 

Kvartal 3 26,33 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 

Kvartal 4 25,33 timmar/dag 66 omsorgstagare/månad 

 

Under år 2018 har antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar ökat medan andelen 

omsorgstagare minskat jämfört med år 2017. En analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar 

visar att grundbesluten ligger på i genomsnitt 696 timmar per dag, en timme mer jämfört med 

föregående år. Det är främst tid för dubbelbemanning som ökar, dvs. tid då hemtjänstpersonal 

behöver vara två för att t.ex. hjälpa omsorgstagaren vid förflyttning. Dubbelbemanning 

förekommer även i vissa ärenden till följd av arbetsmiljöskäl. 

 

Hälso- och sjukvårdstimmar ligger på i genomsnitt 25 timmar per dag, en timme mer än 

föregående år samtidigt har andelen hemsjukvårdspatienter blivit något färre. Sammantaget 

tyder resultatet av biståndsbedömda hemtjänsttimmar och hälso- och sjukvårdstimmar på ett 

ökat behov av mer omfattande insatser för personer som bor kvar i det egna hemmet. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 

fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. För ett antal medborgare 

som har beslut om särskild boendeform har det inte alltid funnits plats att tillgå när behov 

uppstått. De har istället fått sina behov tillgodosedda i hemmet genom hemtjänstens och 
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hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att flytta till särskild boendeform. Tillvaron 

för den enskilde kan innebära otrygghet, oro, risker, känsla av missnöje och att den enskildes 

efterfrågan och behov av närståendes stöd ökar vilket i sin tur kan öka behoven av avlösning 

på avlösningsenheten eller i ordinära boendet när så inte är möjligt. Avlösning i hemmet 

genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 

 

Verksamhet 

Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 

fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behoven tillgodoses genom 

hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser vilket genererar hemtjänsttimmar samt hälso- och 

sjukvårdstimmar. 

 

Tendensen är att en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården gör att medborgarna har 

mer omfattande behov som skall tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens 

insatser vid återgång till bostaden. 

 

Hemtjänsttimmar samt hälso- och sjukvårdstimmar påverkas även av att personer i behov av 

särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår utan de får 

fortsätta vistas i hemmet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande behov av insatser från 

hemtjänst och hemsjukvård. 

 

Under kvartal 4 har fler kunnat beredas plats i särskild boendeform och väntetiden från beslut 

till verkställighet har därmed minskat. Under december och januari månad har det skett en 

ökning av antalet ansökningar om plats på särskilt boende vilket resulterat i fler beslut. 

 

Den 9 januari 2019 fanns det 30 ej verkställda beslut om plats på särskilt boende och 

ytterligare 5 ärende är under utredningen men kommer få gynnande beslut. Tretton har 

erbjudits plats på särskilt boende varav tre har tackat ja och från övriga inväntas svar. I 

dagsläget vistas 22 i hemmet, 10 på Villa utkiken i tillfällig boendeform och 3 på Trädgårdens 

äldrecentra efter genomförd heldygnsbedömning alternativt avlösningsvistelse. Av 35 ärenden 

väntar 22 på lägenhet i vård- och omsorgsboende och 13 på lägenhet i demensboende. 

 

Budget 

Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående. 

Månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom hälso- och sjukvård. 
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§ 22 
 

Rapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2018 

Diarienr 18SN46 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2018-12-31 är 10 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 

2018-12-14. 

 

Personalsituationen 

2018-12-31 arbetar 22 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 

nedsättningar i tid motsvarar det ca 20 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 

förhållande till budget men motsvarar behovet i förhållande till antalet inledda utredningar. 

 

Pga att några socialsekreterare provar andra tjänster inom Stöd till barn och familjer finns ett 

behov av tillfällig förstärkning för att förebygga att kö uppstår och att vi därmed ska få behov 

av konsultköp. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 

fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

 

Verksamhet 

För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

 

Budget 

På grund av de konsultköp som bedömdes nödvändiga i början av året och under sommaren 

tillsammans med nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för 2019 

är ca 2,0 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekön 2018-12-31 
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§ 23 
 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution 

kvartal 4 

Diarienr 18SN47 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-12-30 är 28 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 

beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

Totalt 28 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det 

beror dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att 

rekrytera familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem 

trots att det egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. De insatser vi kan 

erbjuda på hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi inte når de berörda tillräckligt tidigt 

utan de aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett långt gånget missbruk och är i 

behov av slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 

eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämnden har 

beslutat om att starta upp ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo vilket bl a kommer 

att förbättra deras möjligheter till kontakt med familj och övrigt nätverk. Boendet kommer att 

startas upp under 2019. 

 

Verksamhet 

För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 

arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt 

många placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar 

resurser från både handläggare och chefer. 

 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra 

intensiva insatser i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 

placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i 

de fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet. 

 

Antalet beslut om insatser utöver placeringar ökar också, sannolikt som en följd av det ökade 

inflödet totalt och det ökade antalet genomförda utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 

behandlarna har ökat och att det i dagsläget är väntetid för att kunna verkställa öppna insatser. 

 

Ekonomi 

Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (32) 

Sammanträdesdatum  

2019-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

budgeten. Underskottet för 2018 beräknas bli ca 11,5 mkr. 

 

Flera åtgärder är vidtagna och beräknas få genomslag under 2019: 

 

Intensivt stöd på hemmaplan. Varje utebliven placering motsvarar ca 3 800 kr/dygn eller 

115 000 kr/månad eller 1 350 000 kr/år. 

 

Ramavtal för placering på HVB är tecknat genom SKL och träder i kraft januari 2019. 

Beräknad besparing ca 200 000 kr/år. 

 

Fältverksamhet i syfte att förbättra samverkan med skola och polis samt att tidigt upptäcka 

behov hos ungdomar har påbörjats och fortsätter under 2018. 

 

Utöver detta kommer arbetet med att utveckla rekrytering av familjehem att fortgå under 

2019. 

 
Beslutsunderlag 

 Antal och typ av placeringar 182131 
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§ 24 
 

Presentation av avdelningarna 

Diarienr 19SN16 

 

Eva Börjesson Öman, administrativ chef, informerar om socialtjänstens organisation. Helena 

Magnusson, avdelningschef Äldreomsorgen, och Tomas Backeström, t f avdelningschef Stöd 

och omsorg, presenterar socialtjänstens avdelningar. 
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§ 25 
 

Delgivningar januari 2019 

Diarienr 18SN485 

 

 

 §281  Val av ordförande och vice ordförande för revisorerna 2019-2022 

 §280  Val av revisorer 2019-2022 

 §297  Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2019-2022 

 Ledamöter och ersättare socialnämnden 

 §279  Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 

 §318  Taxa inom Socialtjänsten 

 Taxa inom socialtjänsten 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2018 2019-01-07 
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§ 26 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-12-01 - 2018-12-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 27 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt december 

Diarienr 18SN176 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-09-03 Upphörande av omedelbart omhändertagande LVU 

2018-11-06 Omedelbart omhändertagande LVU 

2018-12-05 Placering LVU 

2018-12-05 Placering LVU 

2018-12-07 Omplacering LVU 
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§ 28 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan december 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för januari som sedan läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 2019 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 

- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 

sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 2019 

- Riktlinje/rutin för anhörigvård SO. Utreda frågan om rutinen ska vara kvar eller om den ska 

justeras till att vare en riktlinje beslutad av nämnden. Särskild tonvikt på frågan om målgrupp. 

- Habiliteringsersättningens nivå 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan januari 2019 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 32 (32) 

Sammanträdesdatum  

2019-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 29 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

Socialchef ger en kort information om socialtjänstens förändringsarbete. 

 

 

 


