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§ 1   

Upprop 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 2   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Bertil Sundqvist (S) att jämte ordförande 

justera protokollet.      
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§ 3   

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan efter följande justering:  

 

Punkt 14 Redovisning av inkomna ärenden från Arbetsmiljöverket.  

Information kommer att ges i direkt anslutning till att sammanträdet 

öppnas.  
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§ 4 Dnr 2022-00251 70 

Meddelanden och delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare informerar att det inte finns 

några meddelanden/delgivningar att redovisa.     
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§ 5 Dnr 2022-00252 70 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för perioden 

2022-12-01—2022-12-31.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-12-01—2022-12-31.      

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut Äldreomsorg 

Delegationsbeslut LSS PASFB 

Delegationsbeslut IFO Vuxen 

Delegationsbeslut IFO Barn 

Delegationsbeslut FN 

Delegationsbeslut Flykting 

Delegationsbeslut Faderskap – familjerätt 

Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 
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§ 6 Dnr 2022-00253 70 

Val av fem ordinarie ledamöter och fem personliga 

ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2023–2026 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse socialnämndens arbetsutskott 2023–2026 

enligt följande: 

 

Ordinarie ledamöter                        Ersättare 

Inga-Lis Samuelsson, (C) ordförande Dan Brännmark (S) 

Bertil Sundqvist, (S) vice ordförande Mona Sundqvist (S) 

Lotten Olofsson Lundegren (S) Maria Nilsson (MP) 

Irma Spårman (M) Birgitta Spets (L) 

Linus Häggström (M)     Monica Ljung (M) 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

     

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott består av fem (5) ordinarie ledamöter 

samt fem (5) personliga ersättare. Fördelning av platser är beräknat 

utifrån kommunfullmäktiges val av förtroendevalda till socialnämnden.  

3 mandat fördelas mellan den styrande majoriteten.    

2 mandat fördelas mellan oppositionen.  

      

Protokollsutdrag skickas till 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Förtroendemannaregistret 

Arbetsgivarenheten 
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§ 7 Dnr 2022-00254 70 

Förordnande av beslutanderätt enligt lag, s.k. 

kompletterande beslutanderätt 2023–2026 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förordnar att  

- utöver ordförande Inga-Lis Samuelsson (C) och vice ordförande 

Bertil Sundqvist (S) i socialnämnden,  

utse Lotten Olofsson Lundegren (S), Irma Spårman (M) och Linus 

Häggström (M) som ingår i socialnämndens arbetsutskott att fatta 

beslut enligt 6 § 1 och 2 st LVU, 11 § 1 och 3 st LVU, 11 § 2 och 3 

st LVU, 27 § 2 st LVU och 13 § LVM.  
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i vissa fall när nämndens 

avgörande ej kan avvaktas. Vidare har nämnden möjlighet att förordna 

annan ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut när nämndens 

beslut inte kan avvaktas. Detta beslut att uppdra åt socialnämndens 

arbetsutskotts ledamöter kräver ett särskilt förordnande där de som 

förordnas ska namnges.  

 

I 10 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) föreskrivs begränsningar i 

socialnämndens rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är en uppgift för nämnden, bland annat 

beslut om omedelbart omhändertagande, endast får ges åt en särskild 

avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, ett så 

kallat utskott.  

 

Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om rätt att i 

närmare angivna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i 

nämndens ställe, så kallad kompletterande beslutanderätt.  

 

Beslutanderätten anges direkt i lag och för det fall annan nämndledamot 

ska förordnas behövs ett särskilt förordnande där denna person 

namnges.  

 

För följande beslut behövs ett särskilt förordnande för kompletterande 

beslutanderätt: 

   

- 6 § 1 och 2 st Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU 

- 11 § 1 och 3 st LVU 

- 11 § 2 och 3 st LVU 

- 27 § 2 st LVU 

- 13 §  Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
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Jämställdhetsanalys 

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-09 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Inga-Lis Samuelsson 

Bertil Sundqvist 

Lotten Olofsson Lundegren 

Irma Spårman 

Linus Häggström 

Individ- och familjeomsorgen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 8 Dnr 2022-00256 70 

Val av 1 ledamot, tillika ordförande och 1 ersättare till 

kommunala pensionärsrådet, KPR 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Inga-Lis Samuelsson (C) till ledamot, tillika 

ordförande och Bertil Sundqvist (S) till ersättare till kommunala 

pensionärsrådet, KPR 2023-2026.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Bertil Sundqvist, (S) föreslår att socialnämnden beslutar utse Inga-Lis 

Samuelsson (C) till ledamot, tillika ordförande och Bertil Sundqvist (S) till 

ersättare i Kommunala pensionärsrådet, KPR 2023-2026.  

 

Protokollsutdrag skickas till 

Inga-Lis Samuelsson 

Bertil Sundqvist 

Helena Landström 

Förtroendemannaregistret 

Arbetsgivarenheten 

Jenni Yli 
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§ 9 Dnr 2022-00257 70 

Val av 2 ledamöter, varav en ordförande samt 2 

ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet, KTR 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att utse Inga-Lis Samuelsson (C) till ledamot, 

tillika ordförande och Bertil Sundqvist (S) till ledamot i kommunala 

tillgänglighetsrådet, KTR 2023-2026.  

 

Val av två (2) ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet, KTR kommer 

att beslutas om vid nästa socialnämnd den 22 februari 2023. Nämnden 

föreslår att oppositionen får utse ersättarplatserna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inga-Lis Samuelsson, (C) föreslår socialnämnden att utse två ledamöter 

från de styrande och två ersättare från oppositionen.  

 

Inga-Lis Samuelsson, (C) föreslår socialnämnden att utse Inga-Lis 

Samuelsson (C) som ledamot, tillika ordförande och Bertil Sundqvist (S) 

som ledamot.  

 

Förslag under sammanträdet 

Monica Ljung (M) föreslår socialnämnden att få återkomma till nästa 

socialnämnd med förslag på två ersättare.  

 

Protokollsutdrag skickas till 

Inga-Lis Samuelsson 

Bertil Sundqvist 

Helena Landström 

Förtroendemannaregistret 

Arbetsgivarenheten 

Jenni Yli 
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§ 10 Dnr 2022-00274 70 

Statsbidrag - Stärka kommunens arbete med att hjälpa 

våldsutsatta till boende dnr 9.1-39381/2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar: 

 

- Att 2023 inte söka statsbidrag för att stärka arbetet med att 

hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende då individ och 

familjeomsorgen i dagsläget inte har resurser att bedriva de 

arbete som krävs.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 

verksamheter i ett antal kommuner. Syftet med statsbidraget är att 

långsiktigt stärka och utveckla kommunernas arbete när det erbjuder 

våldsutsatta hjälp med att ordna stadigvarande boende. Socialstyrelsen 

får prioritera mellan inkomna ansökningar och ska vid bedömningen 

särskilt beakta kommunens möjligheter till samverkan med andra 

kommuner och aktörer och förutsättningarna för god spridning av 

resultaten. 

 

Med stadigvarande boende menas långsiktiga lösningar på våldsutsattas 

boendesituation. Tillfälliga boendelösningar bedöms inte vara 

stadigvarande boende. 

 

Det krävs ett omfattade arbete för att söka och arbeta detta statsbidrag 

som vi inte har resurser att göra. Vi måste prioritera vårt grunduppdrag. 

Orsaken till resursbrist idag är de stora rekryteringssvårigheterna vi har 

inom barn och unga enheten. Idag tar vi in konsulter för att hantera 

grunduppdraget. 

 

Ansökan och villkor 

Ansökan ska innehålla en tidsplan och en budget samt en redogörelse för 

hur bidraget ska användas. Kommunen ska även i övrigt lämna de 

handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva 

ansökan.  

 

Jämställdhetsanalys 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Våldet 

tar sig uttryck på olika sätt och innebär ett ansvar för många aktörer i 

samhället. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett av Sveriges sex 

jämställdhetspolitiska delmål. En del för att nå målet är att erbjuda 

kvinnor som är utsatta för våld ett skyddat boende. 
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Underlag 

Mäns våld mot kvinnor | Jämställdhetsmyndigheten 

(jamstalldhetsmyndigheten.se) 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-10 

Svensk författningssamling SFS 2022:1416 

Regeringsbeslut 2022-07-07 Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka 

kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande 

boende 2022-2025 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

      

 

 

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor#:~:text=M%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor%20%C3%A4r%20ett%20allvarligt%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsproblem.,upph%C3%B6ra%20%C3%A4r%20ett%20av%20Sveriges%20sex%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetspolitiska%20delm%C3%A5l.
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor#:~:text=M%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor%20%C3%A4r%20ett%20allvarligt%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsproblem.,upph%C3%B6ra%20%C3%A4r%20ett%20av%20Sveriges%20sex%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetspolitiska%20delm%C3%A5l.
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§ 11 Dnr 2022-00275 70 

Statsbidrag - Bostad först dnr 9.1-39745 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar: 

 

- Att 2023 söka statsbidrag för att starta, utöka eller förbättra 

verksamheten enligt metoden Bostad först.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har uppdragit Socialstyrelsen att utlysa medel i form av 

statsbidrag för att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta eller 

utöka sitt arbete enligt metoden Bostad först. Statsbidraget är ett riktat 

flerårigt bidrag till kommunerna under perioden 2022–2026. Syftet är att 

stärka kommunerna i sitt arbete mot hemlöshet genom att starta, utöka 

eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad först. Möjligheten till 

fortsatt statsbidrag bygger på de arbete kommunerna gjort föregående 

år. 

 

Metoden Bostad första ska användas för att motverka hemlöshet för 

personer som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet 

till exempel personer med samsjuklighet i form av missbruk, beroenden 

och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.  

 

Kommunen kan ansöka och beviljas medel för kostnader från och med 1 

januari 2023 till och med 31 december 2023. Medel som inte använts 

eller inte har använts till de ändamål det lämnas ska återbetalas till 

Socialstyrelsen.  

 

Ett krav enligt Socialstyrelsen för att få del av statsbidraget är att man 

startar, utökar eller förbättrar verksamheten enligt bostad först. 

 

Aktuell modell och evidens 

Kalix kommun i likhet med många andra kommuner använder 

boendetrappan som bostadsmodell. Forskning visar att boendetrappan 

som bostadsmodell cementerar hemlöshet snarare än löser den. Detta på 

grund av att människor ofta fastnar i eller faller ur systemet. Bostad först 

är i kontrast till boendetrappan en modell med stark evidens och som 

rekommenderas av såväl Sveriges kommuner och regioner som 

Socialstyrelsen. ”Den bärande idén är att hemlösa personer omedelbart 

ska erbjudas en permanent bostad, utan att krav ställs på att de ska vara 

”redo för att bo” (Socialstyrelsen, u.å.). Modellen utmanar det 

traditionella sättet att arbeta med hemlöshet med utgångspunkt i att 

bostaden ses som en mänsklig rättighet. Bostadsmodellen utmanar 

samtidigt, i många fall, rådande moraliska föreställningar men också hur 

samhället betraktar människor i hemlöshet. 
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Mot bakgrund av samsjuklighetsutredningen och förestående ny 

socialtjänstlag föreslås att ansöka om statsbidrag för att arbeta mot 

bostad först. Att genomföra en fördjupad utredning baserad på en 

arbetsgrupp med uppdrag att se över dessa frågor. Arbetsgruppen 

kommer ha som uppgift att utreda möjligheterna till Bostad först som 

modell i Kalix kommun samt eventuell annan modell/arbetsbeskrivning 

som bör tillämpas utifrån förslagen i samsjuklighetsutredningen och 

kommande ny socialtjänstlag. Arbetet kommer kräva samverkan och 

medverkan från andra förvaltningar. 

 

Socialtjänstens individ och familjeenhet (IFO) föreslås ansvara samt 

administrera arbetet i sin helhet kring stadsbidrag för ändamålet. Vidare 

föreslås att Socialtjänstens individ och familjeenhet (IFO) genomför 

utredningen i sin helhet. 

 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare 

att föreslå hur samordnade insatser inom området för barn, unga och 

vuxna med samsjuklighet i form av missbruk, beroende och annan 

psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd, bör fördelas mellan olika 

huvudmän samt vem som ska ansvara för olika delar i den samlade vård 

och omsorg som individer i målgruppen bör erbjudas. I korthet föreslår 

samsjuklighetsutredningen att regionens hälso- och sjukvård övertar 

ansvaret för all behandling av skadligt bruk och beroende vilket kommer 

innebära omfattande förändringar för socialtjänstens nuvarande 

verksamhet. Hur dessa förändringar kommer se ut i praktiken är för tidigt 

att uttala sig kring då inget beslut i frågan ännu är taget. Beslut i frågan 

förväntas under 2023.  

 

Samsjuklighetutredningen föreslår ett ökat ansvar hos kommunerna att 

erbjuda stöd för sociala insatser såsom boende, sysselsättning och 

mötesplatser för personer inom målgruppen beroende med samtidig 

psykisk ohälsa vilket inkluderar personer som befinner sig i aktivt 

missbruk, skadligt bruk eller beroende. Individer i målgruppen har 

tidigare varit helt eller delvis uteslutna från delar av den service som 

kommuner generellt bör erbjuda sina medborgare, såsom möjligheten till 

socialt boende, beroende på vilken boendemodell socialtjänster arbetat 

efter. Förslaget innebär också att kommuner inte bara ska tillgodose 

medborgarnas basala behov utan också bidra till att utveckla individen 

egna resurser, vilket kan innebära en mer strukturerad vardag, ökad 

kontroll över sin livssituation, inkludering i samhället, ökad möjlighet till 

sysselsättning med mera.  

 

Sammantaget kommer reformen innebära en omfattande förändring av 

socialtjänstens arbete och arbetsuppgifterna kommer således att behöva 

förändras för att möta de föreskrifter och krav som regeringen troligtvis 
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kommer föreslå för kommuner. Utöver samsjuklighetsutredningen arbetar 

regeringen med att inom kort kunna föreslå en ny socialtjänstlag som i 

korthet innebär att socialtjänsten ska ha ett tydligare fokus kring 

förebyggande perspektiv samt främjande av människors jämställda 

levnadsvillkor. Förslag till ny socialtjänstlag utgår ifrån en mer 

kunskapsbaserad socialtjänst som arbetar utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet och där man i högre utsträckning tillämpar 

nationella riktlinjer som kan komma att föreskrivas från såväl 

Socialstyrelsen som Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller annan 

föreskrivande myndighet.  

 

Socialstyrelsen föreslår redan idag att evidensbaserad praktik tillämpas 

inom socialtjänsten där även metoden Bostad först ingår. Socialtjänstens 

individ och familjeenhet (IFO) har under 2022 gjort en omvärldsanalys i 

form av en kort inledande utredning kring olika boendemodeller för 

hemlösa med samtidigt missbruk och psykisk ohälsa och som tillämpas i 

Sveriges kommuner. Bakgrunden till den förstudie som genomförts 2022 

är att det idag saknas en fullgod evidensbaserad boendemodell i Kalix 

kommun för denna målgrupp varför ämnet aktualiserats i samband med 

samsjuklighetutredningen och förslaget på ny socialtjänstlag. Syftet har 

således varit att utvärdera vilken evidensbaserad boendemodell som 

skulle kunna stå värd för Kalix kommun i enlighet med nationella 

riktlinjer och rekommendationer från såväl Socialstyrelsen som Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). 

 

Den inledande förstudien visar att boendemodellen; Bostad först (BF) 

visat sig ha bäst evidens och som fördelaktigt utformas och anpassas till 

den lokala kontext som är unik för Kalix kommun. Det innebär i korthet 

att huvudmannen måste ta ställning till hur bland annat tillgången till 

boenden ser ut i kommunen men också vilka andra typer av insatser som 

kommunen kan erbjuda målgruppen. I det arbete bör en fördjupad 

utredning av Bostad först-modellens möjligheter till genomförande 

undersökas lokalt samt andra sammanhängande området kopplat till den 

kommande reviderade socialtjänstlagen samt utkomsten av den statligt 

genomförda samsjuklighetsutredningen. I konkret handling innebär det 

att Kalix kommun bör tillsätta en arbetsgrupp som arbetar aktivt med 

frågan genom utredning och kunskapsspridning inom kommunen, vilket 

inbegriper att involvera andra aktörer i samhället samt samhället i stort. 

Socialtjänstens individ och familjeenhet (IFO) har inlett planering för att 

genomföra en fördjupad studie.  

 

Kalix kommun tillämpar i dagsläget, i likhet med de flesta kommuner, 

den så kallad boendetrappan som bostadsmodell för hemlösa med 

samtidigt missbruk och psykisk ohälsa. Boendetrappan är en 

bostadsmodell med lågt evidensbaserat stöd i forskning men som blivit 

kutym utifrån strategin att arbeta för nolltolerans av droger och alkohol. 

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten i undantagsfall erbjuda boendeinsats i form av 

boendetrappa till personer med missbruk eller beroende av alkohol och 
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narkotika som är hemlösa. Enligt beprövad erfarenhet kan åtgärden ha 

negativa effekter, exempelvis i form av svårigheter att komma vidare till 

nästa steg i trappan, eller att personen faller ett eller flera steg tillbaka. 

Genom boendetrappan måste människor kvalificera sig stegvis för att 

slutligen lyckas nå målet med ett eget boende och på så sätt bli 

accepterade som normativa samhällsmedborgare.  

 

Vidare arbetar Kalix kommun sedan 2009 med Case Management och 

som innebär ett samlingsnamn för flera typer av modeller med syfte att 

samordna vård- och stödåtgärder för att säkerställa att klienten 

(medborgaren) får tillgång till adekvat vård och stöd. Case Management 

(CM) är en insats som förespråkas gentemot målgruppen hemlösa med 

kombinerat missbruk och psykisk ohälsa då det visat sig ha hög evidens 

med lyckat resultat, vilket är en förutsättning inför införandet av ny 

boendemodell såsom Bostad först. 

 

Jämställdhetsanalys 

Jämställdhet handlar inte bara om en jämn könsfördelning utan om 

normer, värderingar och ideal. En människas möjligheter i livet påverkas 

bland annat av vilken socioekonomisk grupp man tillhör. Ojämlikhet, i 

form av avsaknad bostad, skapar otrygghet och ger olika förutsättningar 

(försvårar) för grupper och individer och, oavsett kön, att vara aktiva 

samhällsmedborgare och ha samma möjligheter och villkor i både makt 

att forma samhället och sina egna liv, vilket är en del av målen för 

jämställdhetspolitiken.  

 

Bilagor 

Boendetrappan 

 

Regeringsbeslut 2022-05-12, I:3 (regeringen.se)  

Underlag 

Mål för jämställdhet - Regeringen.se 

(https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-

jamstalldhet/) (Online 22-08-03) 

 

Förordning (2022:1220) om statsbidrag till kommuner för att stärka 

arbetet med att motverka hemlöshet Svensk författningssamling 

2022:2022:1220 - Riksdagen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-10 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

      

 

 

https://www.regeringen.se/49aa75/contentassets/c7be1ff8a55a4e25bf5f07c15c71d5c1/uppdrag-att-utlysa-medel-till-kommuner-for-att-starka-arbetet-att-motverka-hemloshet.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221220-om-statsbidrag-till_sfs-2022-1220
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221220-om-statsbidrag-till_sfs-2022-1220
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221220-om-statsbidrag-till_sfs-2022-1220
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§ 12 Dnr 2022-00180 70 

Revidering av sammanträdesplan 2023 - 

socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar: 

 

- Att godkänna förslag till revidering av sammanträdesplan för 

2023.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till revidering av sammanträdesplan avser tillägg av möten med 

socialnämndens arbetsutskott den 12 april, 14 juni samt 19 december.  

Tillägg markerade med rött i bifogad bilaga, Sammanträdesplan 2023.  

 

Jämställdhetsanalys 

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-10 

Sammanträdesplan 2023, revidering 2023-01-09 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Johnny Strömbäck 

Idha Söderlund 

Frida Fallström 
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§ 13 Dnr 2022-00259 70 

Redovisning av inkomna ärenden från Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, förvaltningschef informerar att förvaltningen inte 

har några inkomna ärenden att redovisa.      
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§ 14 Dnr 2022-00260 70 

Redovisning av inkomna ärenden från 

Arbetsmiljöverket 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av ärendet och beslutar att 

ärendet ska vara en stående punkt vid varje nämnd.  

Socialnämnden beslutar att huvudskyddsombud från Kommunal och 

Vision ska kallas till socialnämndens sammanträden vid varje nämnd som 

behandlar Arbetsmiljöverkets föreläggande.        

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, förvaltningschef och Veronica Sundberg, 

områdeschef ordinärt boende redogör för Arbetsmiljöverkets beslut  

2023-01-04, beteckning 2022/025080 om föreläggande med vite.  

 

Ärendet kommer att behandlas vid socialnämnden den 22 februari 2023.       

 

Beslutsunderlag 

Beslut från Arbetsmiljöverket, 2023-01-04 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Huvudskyddsombud Kommunal 

Huvudskyddsombud Vision 
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§ 15 Dnr 2022-00261 70 

Redovisning av inkomna ärenden från Patientnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, förvaltningschef informerar att förvaltningen inte 

har några inkomna ärenden att redovisa.  
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§ 16 Dnr 2022-00258 70 

Information från förvaltningschef och 

nämndordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationerna.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ordförande informerar om aktuella frågor.      

 

- Målarbetet 

- Kompetensförsörjningen 

- Arbetsmiljöverkets föreläggande 

- Nytt särskilt boende 

Ovanstående blir rapportfrågor vid varje socialnämnd. 

 

Förvaltningschef informerar om aktuella frågor.  

 

- Utbildningsdagar för socialnämndens samtliga förtroendevalda 

kommer att hållas den 24-25 januari 2023. En inbjudan med 

program kommer att skickas ut.  

  

- Sveriges Kommuner och Regioner brukar hålla webb-utbildningar i 

aktuella ämnen och det är möjligt att boka in en lokal och 

gemensamt ta del av dessa utbildningar.       

 

 


