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Socialnämnden   
 

  
  
Handlingsnummer: Socialnämnden - 2022:813  

 

Kunskapshuset, konferensrum Björnen 
Torsdag 21 april 2022, kl.08:00  
 
För allas trevnad, undvik starka dofter vid sammanträden i offentliga lokaler! 
 
Procedurfrågor 
Sammanträdet öppnas 
Information om säkerhet 
Anmälan av jäv 
Val av protokolljusterare 
Justeringsdag och tid  Förslag: måndag 25 april kl.08:30 
 
Information 
Kl.08:00-09:00  sekretessärenden 
Kl.09:00-10:15  Anna Kult – ekonom, p3-20 
Kl.13:00-16:00  Åsa Heikkilä – Norrbottens kommuner, p31 
   Birgitta Salomonsson – Region Norrbotten, p31 
 
Ärendeförteckning 
 
 

1 Godkännande av dagordning 

2 Lägesbild Covid-19 

3 Budgetuppföljning 

4 Plan för budget i balans 

5 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, 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 inom socialtjänsten, beslutas av socialnämnden 

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

10 Taxa för boende i familjehem/HVB, beslutas av socialnämnden 

11 Taxa för hemtjänst, beslutas av kommunfullmäktige 

12 Taxa för trygghetslarm, beslutas av kommunfullmäktige 

13 Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården, beslutas av kommunfullmäktige 

14 Taxa för avlastning-korttidsvård, beslutas av kommunfullmäktige 

15 Taxa för vård- och omsorgsavgift, beslutas av kommunfullmäktige 
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16 Taxa för förbrukningsartiklar, beslutas av kommunfullmäktige 

17 Taxa för medboende, beslutas av kommunfullmäktige 

18 Taxa för kost, beslutas av kommunfullmäktige 

19 Taxa för kost inom socialt stöd, beslutas av kommunfullmäktige 

20 Taxa för färdtjänst, beslutas av kommunfullmäktige 

21 Utvärdering avancerad resursplanering (ARP) 

22 Motion av Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Monika Nordvall Hedström (M), 
Benny Blom (M), Per Wahlström (M), Lars Alriksson (M) och Marina Eriksson (M) 
angående att säkra vård och ekonomi i jour- och familjehemsverksamheten 

23 Rekommendationer från Norrbottens kommuner gällande riktlinjer för förskriv-
ning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

24 Förvaltningschefens rapport 

25 Information av socialnämndens presidium 

26 Information från de kommunala råden 

27 Kurser, konferenser samt återkoppling 

28 Delgivningar 

29 Delegationsbeslut 

30 Ärendeuppföljning 

31 Utbildning Nära Vård 

 

 
 
 
 
Johannes Sundelin 
Ordförande 


