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Socialnämnden

Handlingsnummer: Socialnämnden - 2019:696

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 4
Måndag 8 april 2019, kl.09:00

För allas trevnad, undvik starka dofter vid sammanträden i offentliga lokaler!

Procedurfrågor
Sammanträdet öppnas
Anmälan av jäv
Val av protokolljusterare
Justeringsdag och tid

Information
Kl.09:30-12:00 Marie Ryström - ekonom, p1-16
Kl.13:00-15:00 Marie Munkhammar - Timecare, p17 

      Magni Nilsson - Timecare, p17
      Susanna Johansson - bemanningsspecialist, p17
      Linda Larsson - bemanningsspecialist, p17 

Kl.15:15-15:45 Emma Keränen och Eva Askebrand - personalhandläggare, p18
Kl.15:50-16:20 Lena Junros-Nilsson – avdelningschef Funktionshinder, p19

Ärendeförteckning

1 Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter februari månad 
2019

2 Socialnämndens investeringsbudget 2020, plan 2021-2022

3 Socialnämndens driftbudget 2020, plan 2021-2022

4 Besparingar - effektivisering till budget 2020

5 Taxa för boende vid studier på annan ort, beslutas av socialnämnden

6 Taxa för tillfällig dödsboförvaltning, beslutas av socialnämnden

7 Taxa för vård och behandling inom missbruksvården, beslutas av 
socialnämnden

8 Taxa för familjerådgivning, beslutas av socialnämnden

9 Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende, beslutas av 
kommunfullmäktige

10 Taxa för vård- och omsorgsavgift, beslutas av kommunfullmäktige

11 Taxa för avlastning-korttidsvård, beslutas av kommunfullmäktige
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12 Taxa för den kommunaliserade hemsjukvård och hjälpmedel i ordinärt 
boenden 2020, beslutas av kommunfullmäktige

13 Taxa för förbrukningsartiklar, beslutas av kommunfullmäktige

14 Taxa för kost, beslutas av kommunfullmäktige

15 Taxa för färdtjänst 2020, beslutas av kommunfullmäktige

16 Taxa för medboende, beslutas av kommunfullmäktige

17 Information om avancerad resursplanering 6.0

18 Personalredovisning med hälsobokslut

19 Kommande behov av särskilt boende LSS

20 Förvaltningschefens rapport

21 Information avseende planering inför sommaren 2019

22 Svar på PWC slutdokument, Barn och unga - handläggning och 
dokumentation inom Socialtjänsten

23 Svar på revisionsgranskning - Tillgänglighet och service: följsamhet till 
förvaltningslagen, samt slutdokument

24 Svar till arbetsmiljöverket utifrån resultat av inspektion, gruppbostad 
Granbacka. dnr 2018/061764

25 Motion av Paula Pamlqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder 
för personal inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård

26 Information från de kommunala råden

27 Kurser, konferenser samt återkoppling

28 Delgivningar

29 Delegationsbeslut

30 Ärendeuppföljning

Johannes Sundelin                                                          Anneli Silverhav
Ordförande Nämndsekreterare


