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2018-11-29

Socialnämnden
§ 163
Redovisning av alternativ och konsekvensanalyser till effektivisering
enligt lagda förslag till budget 2019-2021
Sn/2018:325 - 042
Socialnämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till januari 2019 för behandling då begärda
underlag är under utarbetning samt att ärendet läggs upp på
ärendeuppföljningslistan.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i ärende Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning 2018 efter april mån 2018-05-31 § 96 begärt redovisning av
alternativ och konsekvensanalyser till effektivisering enligt lagda
förslag till budget 2019-2021. Socialnämnden har därefter beslutat
i ärendet 2018-06-19 § 106 och 2018-08-30 § 114. Underlag i form
av alternativ och konsekvensanalyser är enligt begäran under utarbetning och ärendet upptas igen till behandling vid socialnämndens sammanträde 2018-11-29.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisas vid socialnämndens sammanträde 2018-11-29.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eventuella konsekvenser redovisas vid socialnämndens sammanträde
2018-11-29.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2018-11-01
att ärendet lämnas öppet till socialnämndens sammanträde 2018-11-29.
Underlag
1. Socialnämndens protokoll 2018-05-31 § 96.
2. Socialnämndens protokoll 2018-06-19 § 106.
3. Socialnämndens protokoll 2018-08-30 § 114.
4. Snau §73 2018-11-01.
Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Valborg Fältholm (S),
Katinka Sundqvist Apelqvist (V), Dagmar Nyman (MP) samt Iris Dimitri
(V)
att hänskjuta ärendet till januari 2019 för behandling då begärda
underlag är under utarbetning samt att ärendet läggs upp på
ärendeuppföljningslistan.
Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
Bror Wennström (MV) yrkar med instämmande av Marina Eriksson (M)
att verksamheten Resursteamet/”dagteamet” bibehålls med finansiering
inom ram,
att behovsstyrd verksamhet är målinriktningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrand m.fl. förslag mot Bror Wennström
m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Steve Ärlebrand m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 164
Fördjupad budgetuppföljning efter oktober månad 2018
Sn/2018:10 - 042
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden konstaterar att de åtgärder nämnden vidtagit inte
ännu gett effekter,
att förvaltningen har högsta prioritet i arbetet med att komma i ram.
Ärendebeskrivning
Föreligger en fördjupad budgetuppföljning efter oktober månad.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta den fördjupade budgetuppföljnigen efter oktober månad.
Underlag
1. Den fördjupade budgetuppföljningen med kommentarer från
avdelningscheferna.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att socialnämnden konstaterar att de åtgärder nämnden vidtagit inte
ännu gett effekter,
att förvaltningen har högsta prioritet i arbetet med att komma i ram.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 165
Budgetinspel 2020-2022 socialnämnden
Sn/2018:8 - 041
Socialnämnden beslutar
att hänskjuta ärendet för behandling av socialnämnden i januari 2019
samt att ärendet läggs upp på ärendeuppföljningslistan.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till drift och investeringsbudget för åren 2020 – 2022 har
tagits fram av förvaltningen. Förslaget till budget skall gå vidare till
kommunens fortsatta verksamhetsplaneringsprocess bl.a. scenariodagarna under 2019. Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna budgeten. Under våren 2019 beslutas
budgeten för 2020-2022 av socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prioriterade åtgärder.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att förvaltningschefen presenterar synpunkter enligt verksamhetsplaneringsprocessen.
Underlag
1. Sammanställning drift
2. Sammanställning investering
3. Investeringskalkyl kvalitetssäkringssystem
4. Investeringskalkyl nyckelfri hemtjänst
5. Investeringskalkyl gruppbostad funktionshinder
6. Investeringskalkyl lokal för samlad hemtjänst
7. Snau § 72 2018-11-01.
Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar
att hänskjuta ärendet för behandling av socialnämnden i januari 2019
samt att ärendet läggs upp på ärendeuppföljningslistan.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har
beslutat i enlighet med Steve Ärlebrands förslag.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 166
Åtgärdsplan från den negativa budgetprognosen
Sn/2018:327 - 042
Socialnämnden beslutar
att socialförvaltningen intensifierar arbetet med budgeten för att komma i
ram,
att det påbörjade arbetet, förändring av semesterrekryteringsprocessen/sommarförmåner, hålls inom ram samt redovisas och
förankras hos socialnämndens presidium innan verkställighet, samt
att tacka för redovisningen och anta den.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar för att förbättra den negativa budgetprognosen under 2018. Åtgärsplaner redovisas per avdelning. Köpstopp har
införts inom hela förvaltningen.
Åtgärder inom socialförvaltningen
Solkatten har vakanshållit 1,0 tjänst ca 500 tkr.
Daglig verksamhet minskas med 2,0 tjänster.
Planerar personalresurser innan beställning eller övertid tas ut.
Avdelningen för hemvård arbetar med att få in resurser utanför ram in i
ram. Fram till dagens datum är det kvar fem tjänster inom resursenheten
som ska in i ram.
Ledningen för socialförvaltningen har bokat in en heldag (5/11) för att se
över semesterrekryteringsprocessen/sommarförmån. Det strategiska
budgetarbetet inför sommaren ska tydliggöras på enhetsnivå.
Av de 9,0 ofinansierade tjänsterna har man lyckats lösa 3,0 tjänster.
Rekryterar inte full ut, övertid används i sista hand.
Ekonomiska konsekvenser
Med dessa åtgärder är förhoppningen att den negativa budgetprognosen
2018 bromsas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta redovisningen.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
Underlag
1. Snau § 74 2018-11-01.
Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar
att socialförvaltningen intensifierar arbetet med budgeten för att komma i
ram,
att det påbörjade arbetet, förändring av semesterrekryteringsprocessen/sommarförmåner, hålls inom ram samt redovisas och
förankras hos socialnämndens presidium innan verkställighet, samt
att tacka för redovisningen och anta den.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har
beslutat i enlighet med Steve Ärlebrands förslag.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 167
Hemtjänstens lokalplacering
Sn/2018:488 - 295
Socialnämnden beslutar
att ärendet utgår från dagens sammanträde och hänskjuts till socialnämndens sammanträde 26 februari 2019 samt att ärendet läggs till
på ärendeuppföljningslistan.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnd 2018-10-04 § 132
samt av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 267 att utreda
konsekvenser samt kostnader för lokalförslag samt presentera lösningar
för tillfällig lokalplacering gällande hemtjänst i väntan på gemensamma
lokaler.
Socialförvaltningen redovisar utredning vid socialnämndens sammanträde
2018-11-29.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisas vid socialnämndens sammanträde 2018-11-29.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eventuella konsekvenser redovisas vid socialnämndens sammanträde
2018-11-29.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2018-11-01
att ärendet lämnas öppet till socialnämndens sammanträde 2018-11-29.
Underlag
1. Utredning hemtjänstens lokalplacering – skickas ut med
kallelse till SN 29 november 2018.
2. Socialnämndens protokoll 2018-10-04 § 132.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-08 § 267.
4. Snau § 78 2018-11-01.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 168
Revisorernas årliga ansvarsutövandegranskning
Sn/2018:464 - 007
Socialnämnden beslutar
att tacka revisorerna för besöket och lägga ärendet med beaktande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorernas uppgift är enligt Kommunallagen (KL) 9 kap. 9 § att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Vidare ska revisorerna enligt KL 9 kap. 16 § varje år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder
och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana
organ. Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas ansvar för att skapa förutsättningar för en
ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del
av revisorernas ärliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt
uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella
bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget
fullgjorts och resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att tacka revisorerna för besöket och lägga ärendet med beaktande till
handlingarna.
Underlag
1. Ansvarsutövandegranskning 2018 socialnämnden.
2. Snau § 79 2018-11-01.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 169
Uppföljning/utvärdering av rekryteringsprocessen sommaren 2018
Sn/2018:465 - 020
Socialnämnden beslutar
att förvaltningen i det påbörjade arbetet med förändring/ny rekryteringsprocess, beaktar och förhindrar upprepningen av de negativa ekonomiska
och arbetsmiljömässiga konsekvenserna från rekryteringsprocessen
sommaren 2018,
att delaktighet av personal är en förutsättning för en god arbetsmiljö,
att detta redovisas och förankras hos nämndens presidium innan
verkställighet 2019, samt
att godkänna upprättad uppföljning.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar med uppföljning och utvärdering av rekryteringsprocessen för sommaren 2018. Efter uppföljning/utvärdering av
rekryteringsprocess för sommaren 2017 gjordes inga revideringar,
socialnämnden fattade beslut i ärendet 2017-11-30 § 171. Vid årets
uppföljning finner socialförvaltningen att det finns utvecklingsområden
att arbeta med. Socialförvaltningen avser att presentera ärendet i sin
helhet vid socialnämndens sammanträde 2018-11-29.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser presenteras vid socialnämndens sammanträde
2018-11-29.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eventuella konsekvenser för barn och ungdomar presenteras vid socialnämndens sammanträde 2018-11-29.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad uppföljning.
Underlag
1. Utredning uppföljning utvärdering av rekryteringsprocessen 2018.
2. SN 2017-11-30 § 171.
3. Snau § 75 2018-11-01.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att förvaltningen i det påbörjade arbetet med förändring/ny rekryteringsprocess beaktar och förhindrar upprepningen av de negativa ekonomiska
och arbetsmiljömässiga konsekvenserna från rekryteringsprocessen
sommaren 2018,
att delaktighet av personal är en förutsättning för en god arbetsmiljö,
att detta redovisas och förankras hos nämndens presidium innan
verkställighet 2019, samt
att godkänna upprättad uppföljning.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 170
Förslag till ny organisation inom socialförvaltningen samt avveckling av
avdelningen för kvalitetssäkring och bemanning
Sn/2018:543 - 001
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till ny organisation för socialförvaltningen enligt
upprättat förslag,
att avdelning för kvalitetssäkring och bemanning avvecklas och
funktionerna inom avdelningen införlivas i socialförvaltningens
övriga avdelningar,
att uppdra till socialförvaltningen att genomföra omorganisation
med befintliga resurser inom befintlig ram,
att uppdraget genomförs senast 2019-01-01.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2017-11-02 § 149 samt 2018-05-31 § 95 beslutat
om omorganisation av socialförvaltningen och avveckling av avdelning för
kvalitetssäkring och bemanning. Förändringsarbetet har löpande redovisats till socialnämnden av förvaltningschef vid socialnämndens sammanträden och dialogträffar. Förslag till omorganisation inom socialförvaltningen har nu upprättats och överlämnas till socialnämnden för beslut.
Förslaget innebär kortfattat att de funktioner som idag finns inom avdelning för kvalitetssäkring och bemanning flyttas till andra avdelningar
inom socialförvaltningen. Funktionerna hamnar i och med detta närmare
de verksamheter som behöver dess hjälp och stöd. Förslag till omorganisation har upprättats genom att tre arbetsgrupper med olika fokusområden; ekonomi, kvalitetssäkring och rekrytering lämnat förslag som sedan
bearbetats av socialförvaltningens ledningsgrupp inför beslut i socialnämnden. I arbetsgrupperna har representanter från avdelning för
kvalitetssäkring och bemanning, avdelning för funktionshinderfrågor,
avdelning för hemvård, avdelning för vård och omsorg, förvaltningsekonom, kvalitetsutvecklare, systemförvaltare, personalhandläggare
och fackliga representanter deltagit. Förslag till omorganisation har
remitterats till samtliga avdelningar inför beslut i socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför att budgetram för socialförvaltningen justeras.
Medel under avdelning för kvalitetssäkring och bemanning överförs till
respektive avdelning där funktionerna hamnar. Omorganisationen medför
inga besparingar utöver befintlig ram.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (29)

2018-11-29

Socialnämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars åsikter har därför inte inhämtats.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta förslag till ny organisation för socialförvaltningen enligt upprättat
förslag,
att avdelning för kvalitetssäkring och bemanning avvecklas och funktionerna inom avdelningen införlivas i socialförvaltningens övriga avdelningar,
att uppdra till socialförvaltningen att genomföra omorganisation med
befintliga resurser inom befintlig ram,
att uppdraget genomförs senast 2019-01-01.
Underlag
1. Organisationsförslag – skickas ut innan sammanträdet 29 november.
2. Uppdragsbeskrivningar arbetsgrupper.
3. Socialnämndens protokoll 2017-11-02 § 149.
4. Socialnämndens protokoll 2018-05-31 § 95.
5. Snau § 80 2018-11-01.

Utdragsbestyrkande
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2018-11-29

Socialnämnden
§ 171
Avslut av jämförelsemodell Kostnad per brukare, KPB
Sn/2018:555 - 013
Socialnämnden beslutar
att arbete med KPB avslutas med sammanställning för år 2018 som sista
år,
att KPB-redovisning för år 2018 redovisas under 2019,
att avtal med Ensolution AB sägs upp.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2008-08-28 § 123 att använda sig av Kostnad
per brukare (KPB) som är en jämförelsemodell för kostnads- och individbaserad uppföljning. Modellen KPB är framtagen av Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och Landstingsförbundet i samarbete med Borlänge
kommun. Syftet med införandet av KPB i Gällivare kommun var bl.a. att
ge möjlighet till förbättrat underlag för beslutsfattare, underlag för
resursfördelning, möjliggöra uppföljning som utgår från brukaren, samordna kostnader och insatser på brukarnivå, ta fram tydligare nyckeltal
för interna och externa jämförelse och skapa bättre struktur av grunddata i ekonomi- och verksamhet. I KPB har också insamling till Räkenskapssammandrag (RS) gjorts.
Under de ca tio år som KPB använts har redovisning skett till socialnämnd
och verksamheter årligen och KPB:s resultat har varit en del av socialnämndens arbete med mål- och resultatstyrning. Under åren som gått
har andra kommuner som deltagit klivit av arbetet och jämförelseunderlaget idag är inte detsamma som det varit. SKL har under november 2018 informerat att de träder ur arbetet med KPB då intresset för
metoden minskat i kommunerna med åren. SKL ser att många kommuner istället prioriterar analys och nyckeltalsjämförelser i Kolada. Gällivare
kommun redovisar statistik till Kolada och uppgifter som redovisas i KBP
finns även att hämta via Kolada. För att undvika dubbelt arbete med
statistik, minska kostnader för uppföljning samt ge möjlighet att
fokusera på färre redovisningsmaterial i nämnd och förvaltning
föreligger förslag om att avsluta arbetet med KPB.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför en minskad kostnad för socialnämnden om ca
200 000 kr/ år. Noteras bör att i redovisade summor för tidigare år ingår
även kvalitetsundersökning Kompassen. Kompassen som mätinstrument
för socialförvaltningen har avslutats.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn
och ungdomars åsikter har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att arbete med KPB avslutas med sammanställning för år 2018 som sista
år,
att KPB-redovisning för år 2018 redovisas under 2019,
att avtal med Ensolution AB sägs upp.
Underlag
1. Socialnämndens protokoll 2008-08-28 § 123.
2. Informationsblad Sveriges kommuner och landsting angående Kostnad
per brukare, 2018-11-12.
3. Kostnader/fakturor för KPB 2008-2018.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 172
Revidering av socialnämndens delegationsordning
Sn/2018:532 - 003
Socialnämnden beslutar
att på nr 1.01 Organisationsförändring under Ärendebeskrivning göra
följande tillägg ”Omorganisationer ska förankras i nämndens presidium”,
att på nr 1.02 a under Anställning göra följande tillägg ”Anställningar ska
förankras i nämndens presidium”,
att anta reviderat förslag till delegationsordning för socialnämnden,
att delegationsordning för socialnämnden Sn 2017-11-30 § 173 upphör
att gälla.
Ärendebeskrivning
För att säkerställa att yttrande till tillsynsmyndighet utförs likvärdigt på
delegation av socialnämnden föreligger förslag att ändra i socialnämndens delegationsordning. Förslag till förändring gäller delegat för yttrande
till IVO avseende ej verkställda beslut. Yttrande om ej verkställda beslut
regleras enligt 13 kap. 2 § SoL och är i beslutad delegationsordning delegerat till rapportör för ej verkställda beslut. Då övriga yttranden till tillsynsmyndighet är delegerade till sociala utskottet bör även yttranden till
IVO avseende ej verkställda beslut vara det.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn
och ungdomars åsikter har inte inhämtats.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta reviderat förslag till delegationsordning för socialnämnden,
att delegationsordning för socialnämnden Sn 2017-11-30 § 173 upphör
att gälla.
Underlag
1. Jämförelsedokument förslag och gällande delegationsordning.
2. Förslag reviderad delegationsordning.
3. Snau § 77 2018-11-01.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Yrkande
Steve Ärlebrand (S), Valborg Fältholm (S), Katinka Sundqvist Apelqvist
(V), Iris Dimitri (V), Dagmar Nyman (MP), Marina Eriksson (M) samt Bror
Wennström (MV) yrkar
att på nr 1.01 Organisationsförändring under Ärendebeskrivning göra
följande tillägg ”Omorganisationer ska förankras i nämndens presidium”,
att på nr 1.02 a under Anställning göra följande tillägg ”Anställningar ska
förankras i nämndens presidium”,
att anta reviderat förslag till delegationsordning för socialnämnden,
att delegationsordning för socialnämnden Sn 2017-11-30 § 173 upphör
att gälla.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrand m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Steve Ärlebrand m.fl. förslag.
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Socialnämnden
§ 173
Förvaltningschefens rapport 2018
Sn/2018:11 - 700
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen om det
aktuella läget inom socialförvaltningens område på riks-, läns- och lokalnivå samt fasta informationspunkter;
Säboköer
Utskrivningsklara
Sjuktal (redovisas kvartalsvis)
Tillsättning av tjänster
Strategiska uppdraget 6.0 (kort redovisning, nuläge)
Information om arbetet kring avveckling av avdelningen för kvalitetssäkring och bemanning.
Konsekvenser av genomförd schemaändring av schemaperiodens längd.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Snau § 76 2018-11-01.
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Socialnämnden
§ 174
Information om samhällsomvandlingen 2018
Sn/2018:12 - 700
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet ges aktuell information om samhällsomvandlingen av
Förvaltningschefen.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 175
De kommunala råden 2018
Sn/2018:13 - 700
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2018 § 95 att införa en stående
punkt på socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på dagordningen är avsedd för eventuell information från
utsedd representant i råden.
Iris Dimitri (V) informerar från kommunala pensionärsrådets möte samt
hänvisar till protokollet som finns som delgivning i dagens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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Socialnämnden
§ 176
Kurser, konferenser och återkoppling 2018
Sn/2018:14 - 027
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling
av dessa.
Vid dagens sammanträde föreligger inga anmälda kurser, konferenser
eller återkoppling.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 177
Delgivningar 2018
Sn/2018:123 - 041,Sn/2018:148 - 0031,Sn/2018:149 0031,Sn/2018:15 - 700,Sn/2018:150 - 0031,Sn/2018:151 0031,Sn/2018:152 - 0031,Sn/2018:153 - 0031,Sn/2018:154 0031,Sn/2018:155 - 0031,Sn/2018:174 - 041,Sn/2018:209 0072,Sn/2018:210 - 0072,Sn/2018:212 - 0072,Sn/2018:220 750,Sn/2018:226 - 1011,Sn/2018:250 - 0072,Sn/2018:487 027,Sn/2018:527 - 027,Sn/2018:540 - 0072,Sn/2018:541 0072,Sn/2018:552 - 006,Sn/2018:553 - 0072,Sn/2018:561 0121,Sn/2018:562 - 0072
Socialnämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport.
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Socialnämnden
§ 178
Delegationsbeslut 2018
Sn/2018:16 - 002
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fram till utskick av kallelsen har inga delegationsbeslut inkommit.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga ärendet till handlingarna.
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Socialnämnden
§ 179
Ärendeuppföljning 2018
Sn/2018:17 - 700
Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna
har en ärendeuppföljningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar
till att hantera ärenden som skickas på remiss/återremiss, ärenden som
nämnden begär att få information om vid ett senare tillfälle, uppdrag de
lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning tas upp som en
stående punkt på socialnämndens sammanträden.
Följande ärenden läggs till uppföljningslistan:
Sn/2018:325 - Redovisning av alternativ och konsekvensanalyser till
effektivisering enligt lagda förslag till budget 2019-2021.
Sn/2018:8 - Budgetinspel 2020-2022 socialnämnden.
Sn/2018:488 – Hemtjänstens lokalplacering.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Utdragsbestyrkande

