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Irma Spårman (M) 
Kurt-Åke Andersson  (C) 
Marianne Sundvall (L) 
 

 Ersättare 

Bertil Sundqvist (S) 
Vappu Vuokila Pönkkö (S) 
Lena Lindman Sjöberg (S) 
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§ 1 Dnr 1106  

Upprop 

Socialnämndens beslut 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  

 

 

      

 

 

      

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 1107  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Adam Dahlberg (S) att jämte ordförande 

justera protokollet.  
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§ 3 Dnr 1108  

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan efter följande tillägg: 

 

Under information från förvaltningschef och nämndsordförande kommer 

underlag till Budgetprocessen 2020 att presenteras.  
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§ 4 Dnr 1109  

Meddelanden och delgivningar i allmänna ärenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar i 

allmänna ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Information från Sveriges Kommuner och Landsting ”Transport av 

frihetsberövade”  

 

2. Information från Sveriges Kommuner och Landsting ”Omställning till 

Nära vård – ett strategiskt arbete för kommuner och landsting 

tillsammans” 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018 § 206 

”Återremiss av taxa inom kommunala hemsjukvården” 

 

4. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018 § 208 

”Återremiss av taxa för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt 

boende och korttidsvistelse/avlastning” 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018 § 207 ”Taxa för 

trygghetslarm inom ordinärt boende” 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018 § 213 

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden medfinansiering för ”E-hälsa 

region Norrbotten – projektansökan visningsrum med 495 tkr.  

 

7. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018 § 238 Motion – 

LOV i begränsad omfattning och tid. Överlämnar motionen till 

socialnämnden för beredning.  

 

8. Information från Sveriges Kommuner och Landsting 

”Kommunutredningen” 

 

9. Information från Sveriges Kommuner och Landsting 

”Jämställdhetsintegrering” 

 

10. Information från Jämställdhetsmyndigheten 

 

11. Information från Sveriges Kommuner och Landsting 

”Uppehållstillstånd för studier, kommunens ansvar och skyldigheter” 

 

12. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 20 december 2018 

rörande tillsyn av HVB för barn och unga vid Sjöbovillan i Kalix. IVO 

avslutar ärendet.  
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13. Migrationsverkets regleringsbrev 10 december 2018 ”Justerad 

anvisningsmodell och andelar 2019 för ensamkommande barn”     
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§ 5 Dnr 1132  

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2018-12-01--2018-12-31.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut för perioden 2018-12-01--2018-12-31 har redovisats 

för socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut barn och unga 

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd 

Delegationsbeslut faderskap 

Delegationsbeslut flyktingmottagning 

Delegationsbeslut vuxen 

Delegationsbeslut äldreomsorg 

Delegationsbeslut LSS PASFB 

Delegationsbeslut funktionshinder SoL 
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§ 6 Dnr 2019-00001 70 

Val av socialnämndens arbetsutskott för 2019-2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse arbetsutskott enligt följande 

 

Ordinarie ledamöter                        Ersättare 

Katarina Burman (V) ordförande      Johan Söderholm (S) 

Adam Dahlberg (S) vice ordförande   Anette Wernersson (S) 

Ritva Persson (S)                             Maria Nilsson (MP) 

Irma Spårman (M)                           Monica Ljung (M) 

Kurt-Åke Andersson (C)                    Ann Larsdotter Olsson (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 (S), (MP) och (V).  

2 mandat fördelas mellan (L), (M), (C) och (KXP).  
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§ 7 Dnr 2019-00002 70 

Förordnande av beslutanderätt enligt lag, s.k. 
kompletterande beslutanderätt 2019-2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förordnar att, utöver Katarina Burman, ordförande och 

Adam Dahlberg, vice ordförande i socialnämnden, utse Ritva Persson (S), 

Irma Spårman (M) och Kurt-Åke Andersson (C) ordinarie ledamöter 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 avvakta. Vidare har nämnden möjlighet att förordna 

annan ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut när 

nämndens beslut inte kan avvakta. 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, ibland 

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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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-10     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Katarina Burman 

Adam Dahlberg 

Ritva Persson 

Irma Spårman 

Kurt-Åke Andersson 

Monica Westman 

Hanna Henriksson 

Anita Larsson 
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§ 8 Dnr 2019-00003 70 

Val av 1 ledamot, tillika ordförande och 1 ersättare till 
kommunala pensionärsrådet, KPR 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Adam Dahlberg (S) till ordinarie ledamot, 

tillika ordförande och Birgitta Evling (M) till ersättare i Kommunala 

Pensionärsrådet.  
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§ 9 Dnr 2019-00004  

Val av 2 ledamöter varav en ordförande samt 2 
ersättare till kommunala handikapprådet, KHR 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Adam Dahlberg (S) till ordinarie ledamot, 

tillika ordförande samt Lena Lindman-Sjöberg (S) som personlig 

ersättare.  

 

Socialnämnden beslutar utse Marianne Sundvall (L) till ordinarie ledamot 

samt Ann Larsdotter-Olsson till personlig ersättare.  
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§ 10 Dnr 2019-00005  

Val av 2 representanter till kostrådet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Anette Wernersson (S) och Kurt-Åke 

Andersson (C) till representanter i kostrådet.  

 

 

      

 

 

      

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2018-00006  

Ekonomiuppföljning socialnämnden 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom ger en presentation av den senaste 

ekonomiuppföljningen som gjordes vid socialnämnden i december.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 12 december 2018 § 145 

Ekonomiuppföljning januari-november 2018     
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§ 12 Dnr 2019-00006 70 

Verksamhetsplan och budget för 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens förslag till 

verksamhetsplan 2019 samt fördelning av internbudget 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen presenterar förslaget till verksamhetsplan 2019. 

Förvaltningsekonomen tillsammans socialchefen redovisar förslaget till 

fördelning av internbudget 2019. 

 

Nämnden har inför budgetår 2019 erhållit en ramförstärkning om 6,6 

mkr grundad på beslut av kommunfullmäktige i juni samt i november 

2018: 

 

Ramutökning 5 250 

Kompensation kost, ekologiskt och lokalproducerat    390 

Kompensation hyresökning 2018    550 

Visningsrummet, projekt    200 

Arbetskläder    200 

Summa ramförändringar, tkr 6 590 

 

Nämndens ambition är att ha budget i balans. Förslaget till 

budgetfördelning baseras bland annat på nedanstående förutsättningar: 

- att löneökningarna för 2019 inte överstiger 2,5%. 

- att kostnaderna för sjukfrånvaro inte överstiger de budgeterade, vilket 

kräver en kraftig minskning av sjukfrånvarotalen. 

- att hitta en lösning till behovet av korttidsplatser så att merkostnader 

för utskrivningsklara patienter inte uppstår. 

- att situationen på bostadsmarknaden förbättras då bostadsbristen 

medför högre kostnader för förvaltningen. 

- att verksamheterna hittar effektiva schemalösningar så att den 

resurstid som genereras av ökade sysselsättningsgrader används 

optimalt.  

 

Den demografiska utvecklingen och den socioekonomiska utvecklingen 

utgör stora utmaningar. Tillgången på bostäder är en starkt påverkande 

faktor. De statsbidrag som de senaste tre åren erhållits för ökad 

bemanning inom äldreomsorgen är högst osäkra i och med det oklara 

parlamentariska läget. 2018 erhölls 4,3 mkr från Socialstyrelsen för 

ändamålet. Om dessa medel uteblir 2019 kommer med stor sannolikhet 

effektiviseringar att bli nödvändiga. 

 

Förslag budgetförändringar 2019 – sammanfattning: 

Nämndens reserv; ökar med 1,4 mkr och uppgår därmed till 1,8 mkr 

från och med 2019. Kommer att behövas i och med att stimulansmedlen 

för bl.a. äldreomsorgen är osäkra 2019. Samt även som en buffert för 
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eventuella sanktionsavgifter till Region Norr avseende kostnader för 

utskrivningsklara patienter. 

 

Visningsrum, projekt; till medfinansiering av visningsrummet avsätts 200 

tkr såsom är beslutat av Kf. 

 

Fasta kostnader – höjda lokalhyror 2019; den ökade hyreskostnaden 

inför 2019 avseende externa lokalhyror som följer KPI motsvarar ca 700 

tkr. I och med att dessa lokaler inte är internfastigheter erhåller 

förvaltningen ingen särskild budgetkompensation per automatik utan får 

äska för detta i varje budgetprocess. Den utökning om 0,6 mkr för 

lokalkostnader som erhållits i budgetramen 2019 avser 2018 års 

kostnadsökning. 2019 får 200 tkr av hyresökningarna täckas från den 

generella ramutökningen. 2020 får äskas om ramförstärkning som 

kompensation för dessa 200 tkr. 

 

Äldreomsorgen särskilt boende; utökning kostbudget, 255 tkr, för 

kompensation av fördyring för ekologiskt och lokalproducerad kost inom 

kostenheten. Kompenserad av ramökning. 

 

Äldreomsorgen - ordinärt boende; utökning 6,6 mkr, vilket motsvarar 

11,84 årsarbetare. Motiveras av verksamhetsökningar relaterade till att 

andelen äldre i befolkningen ökar samt att framförallt åldersgruppen 80+ 

ökar. Utökning kostbudget, 110 tkr, för kompensation av fördyring för 

ekologiskt och lokalproducerad kost inom kostenheten. Kompenserad av 

ramökning. 

 

Leasingbilar inom hemtjänsten; utökning 500 tkr för införskaffande av 6 

nya bilar. 

 

Hälso- och sjukvårdsenheten; inga förändringar. 

 

Stöd & Omsorg; verksamhetsförändringar inom personlig assistans i och 

med färre brukare ger en budgetminskning om 2 mkr. Inom daglig 

sysselsättning behov av att ersätta handikappbuss, leasingavgift ca 200 

tkr. Utökning kostbudget, 25 tkr, för kompensation av fördyring för 

ekologiskt och lokalproducerad kost inom kostenheten. Kompenserad av 

ramökning. 

 

Individ- och familjeomsorgen; inga förändringar. Integrationens 

verksamhet budgeteras enligt principen att intäkterna från 

Migrationsverket ska täcka verksamhetens kostnader, d.v.s. en 

nettobudget som är noll.  

 

Socialförvaltningen, budget fördelning 2019 – sammanställning 

  

Utökningar, tkr:  

Äldreomsorgen, volymökning ordinärt boende 6644 

Leasingbilar hemtjänsten   500 
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Handikappbuss, Stöd & Omsorg   200 

Ökning kostbudget   390 

Lokalhyror   750 

Nämndens reserv    1500 

Visningsrummet   200 

Arbetskläder   200       

 10 384 

   

Finansiering, tkr:  

Ramökning enligt beslut i KF under 2018 6 590 

Övrig finansiering bl.a. höjda avgifter, 

omfördelningar/verksamhetsminskningar,  

lägre genomsnittslöner 3 794 

   

 10 384 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2019 

Internbudget 2019 

MBL-protokoll. 

     

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2018-00133 70 

Delegationsordning för socialnämnden  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar anta uppdaterad delegationsordning. 

 

Därmed upphör tidigare delegationsordning beslutad 2011-05-19 § 41 

att gälla.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har gett i uppdrag till KommunLex juridik,  

Jonas Reinholdsson att lämna förslag till en ny uppdaterad 

delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområde.  

 

I delegationsordningen anges de ärenden för vilka nämnden delegerat 

beslutanderätten samt till vilken delegat som ärendet delegerats till.  

 

Nämndens beslutanderätt kan flyttas över till utskott, förtroendevalda 

eller tjänstemän, enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 -39 §§, med 

undantag för följande ärendeslag: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats.  

3.  Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4.  Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 

nämnden.  

5.  Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  

 

Beslut med stöd av delegering innebär ett beslut på socialnämndens 

vägnar på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Beslutet 

kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan dock återkalla den givna 

beslutanderätten.  

 

När ett beslut är fattat på delegation är det fortfarande den som gett 

delegationen som fullt ut ansvarar för beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-10 

Delegationsordning 

     

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 14 Dnr 2019-00009  

Uppdrag till socialförvaltningen - genomlysning och 
analys av socialnämndens områden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

 

- Socialnämnden uppdrar till socialchefen att tillsätta en 

arbetsgrupp för att analysera strukturer och processer i 

verksamheterna för att säkerhetsställa att de är optimala och 

kostnadseffektiva. I arbetsgruppen ingår socialchef, 

kommundirektör och ekonomichef. 

 

- Socialnämnden uppdrar socialchefen att vid behov anlita en 

oberoende konsult för genomlysningen, främst för processer så 

som myndighetsbeslut. 

 

- Genomlysningen ska avslutas med en rapport där resultatet 

redovisas till socialnämnden med eventuella förslag på åtgärder 

till budgetarbetet för ”Budget 2020” om så är möjligt. 

 

- Ambitionen är att genomlysningen ska vara klar inom året 2019, 

myndighet ska prioriteras. 

 

- Delrapport ska presenteras i samband med budgetprocessen 

”2020” våren 2019 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har en ansträngd ekonomi och vi ser en ökad efterfrågan 

på den välfärd vi levererar. Vi ser att vi kan få en än mer ansträngd 

ekonomi kommande år.  

Grundat på dessa faktorer ser socialnämnden att vi måste göra en 

grundlig genomlysning av förvaltningens samtliga områden. 

 

För att göra en större genomlysning bör socialnämnden uppdrar till 

socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera strukturer och 

processer i verksamheterna. Målet är att utreda om de är optimala och 

kostnadseffektiva.  

Rapporten ska presenteras socialnämnden i samband med budgetarbetet 

för ”Budget 2020”. Ambitionen är att genomlysningen ska vara klar 

innan årets slut myndighetsområdet ska prioriteras. 

Vid genomlysningen ska ett ekonomiskt utrymme skapas för nödvändiga 

framtida  behov av verksamhetsutökningar samt en eventuell utbyggnad 

av SÄBO-platser senast 2022. 
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Beskrivning av ärendet  

 

Genomlysningen ska utreda: 

 

- Genomlysa och tydligt beskriva socialnämndens verksamheter 

 uppdelat på lagstyrda och icke lagstyrda.   

- Synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar mellan olika 

 verksamhetsområden. 

- Innehålla analys av nyckeltal  

- Ge förslag på åtgärdsplaner för att bedriva en kvalitativ 

 verksamhet inom ramen för budget. 

- Leverera väl genomarbetat underlag för politiska beslut och 

 eventuellt förslag på effektiviseringar av socialnämndens 

 verksamhetsområden. 

 

Den demografiska utvecklingen och den socioekonomiska utvecklingen 

utgör stora utmaningar. Förvaltningens årsprognos för 2018 pekar mot 

ett underskott om 11 mkr.  Främsta orsakerna är ökade 

placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorg, hur 

placeringskostnaderna kommer utvecklas framöver är svårt att bedöma 

då det finns flera olika anledningar till varför en placering blir nödvändig. 

Orsakerna är bl.a. bristande föräldraförmåga och våld i nära relationer, 

samt av ökade behov inom äldreomsorgen. Vi har redan vidtagit flera 

åtgärder så som tagit beslut att minimera konsulter och inhyrd personal 

samt lagt fram andra förslag men som inte kommer att täcka ett 

underskott på 11 mkr.   

 

En ökad efterfrågan av välfärd står för dörren. Prognosen avseende 2019 

är budget i balans och bygger på att stimulansmedel blir utbetalda. 

Det finns en osäkerhet hur den politiska utvecklingen och den nya 

budgeten kommer påverka förvaltningens ekonomi. Vi har de senaste 

åren erhållit statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen och 

även inom enheten för barn- och unga (IFO).  

2018 erhölls totalt ca 5,5 mkr från Socialstyrelsen för ändamålet. 

 

Inför 2020 ser vi en allt mer ansträngd situation och en genomlysning är 

nödvändig för att kvalitetssäkra de nödvändiga åtgärder vi nödgas göra 

inför framtiden. Mot bakgrund av detta så ska en det göras en 

genomlysning och analys av socialförvaltningarnas verksamheter.   

 

Genomlysningen ska generera en slutrapport som ska presentera 

följande: 

- Analys av nyckeltal 

- Bemanningsekonomi – metoder, utbildning och analys 

- Förslag till åtgärdsplaner för samtliga områden  

- Resurstid, bemanning, semester/vikariatsbudget 

- Gränsdragning regionen – lyfts på regional nivå men 

 presenteras i rapporten 
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Ambitionen är att genomlysningen ska vara klar innan årets slut, 

myndighetsområdet ska prioriteras. 

 

Arbetsgruppen leds av: 

Anna-Lena Andersson 

Jeanette Larsson  

Maria S Henriksson 

 

Övriga: 

Av förvaltningschefen eller arbetsgruppensledning, utvalda medarbetar.  

I arbetsgruppen ska även områdeschefer, enhetschef och 

kvalitetsutvecklare, förvaltningsekonomi samt ledningsresurs. 

 

 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning, 2019-01-15 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-15     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Maria S Henriksson 

Jeanette Larsson 
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§ 15 Dnr 2019-00010 70 

Slutrapport sjukfrånvaro och arbetsmiljö 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner Slutrapporten Projekt sjukfrånvaro och 

arbetsmiljö.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt Sjukfrånvaro och arbetsmiljö inom Socialförvaltningen har pågått 

sedan  

2016-10-01 till och med 2018-12-31.   

 

Syftet med projektet har varit att kartlägga sjukfrånvaron inom 

socialförvaltningen - vilka bakomliggande orsaker som finns till detta och 

i samråd med verksamheterna sett över möjliga åtgärder. Syftet var 

vidare att omvärldsbevaka området Arbetsmiljö och sjukfrånvaro för att 

medverka till ökad frisknärvaro inom verksamheterna. Fördjupande 

insatser och aktiviteter har gjorts vid enskilda arbetsplatser. 

Delrapport, dnr 2018-00033 70, har sammanfattat arbetet perioden 

2016-10-01---2017-12-31. 

 

Denna slutrapport avser att sammanställa en övergripande bild över hur 

samtliga chefer -förvaltningschef, områdeschefer och enhetschefer - 

systematiskt framledes kan arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå 

en lägre sjukfrånvaro, ökad frisknärvaro och stärka trivseln på arbetet 

inom verksamheterna. Det finns även en kortare beskrivning i vilka 

verksamhetssystem som de olika uppgifter som är relaterad till 

arbetsmiljö frågor kan inhämtas.  

 

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport 2019-01-04 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-06     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Helena Öhman-Nilsson 
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§ 16 Dnr 1115  

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av de lämnade informationerna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, socialchef redogör för underlaget till 

”Budgetprocessen 2020” som beslutades om i socialnämnden den 12  

december 2018.  

 

Handlingarna ska skickas ut till socialnämndens ledamöter och ersättare.  

 

Katarina Burman, ordförande inbjuder socialnämndens ledamöter och 

ersättare till webseminarium "Socialtjänstens framtidsfrågor" den 14 

februari 2019 kl. 09.30-16.00 i Sessionssalen.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetprocessen 2020     

 

 


