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§ 17 Dnr 1302  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 18 Dnr 1303  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Ritva Persson (S) att jämte ordförande 
justera protokollet.  
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§ 19 Dnr 1304  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för dagens sammanträde.  
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§ 20 Dnr 1205  

Meddelanden och delgivningar i allmänna ärenden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar och 
lägger dem till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1.  Redovisning till Länsstyrelsen Norrbotten av statsbidrag för Personligt 
     ombud, PO för 2018.  
2.  Riktlinjer läsplattor och e-post för förtroendevalda ledamöter och  
     ersättare samt kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-04 § 26 
3.  Inkommen synpunkt med beröm till äldreomsorgen 
4.  Inbjudan till föreläsning om våld i nära relationer 
5.  Inbjudan till invigning av Visningsrummet den 20 mars kl. 13.30.  
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§ 21 Dnr 1206  

Redovisning av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden 2019-01-01--2019-02-28.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut för perioden 2019-01-01--2019-02-28 har redovisats 
för socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut funktionshinder SoL 
Delegationsbeslut funktionshinder LSS PA-SFB 
Delegationsbeslut IFO Vuxen 
Delegationsbeslut IFO Faderskap och familjerätt 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut IFO Ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut IFO Barn 
Delegationsbeslut ÄO 
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§ 22 Dnr 2019-00023 042 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut, 
måluppfyllelse sam internkontrollplan för 
socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelse med 
årsbokslut, måluppfyllelse samt internkontrollplan 2018 och överlämnar 
dem till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden visar för året ett underskott mot budget med 12,8 mkr, 
vilket till stora delar kan hänföras till ökade placeringskostnader inom 
individ- och familjeomsorgen samt ökade behov inom äldreomsorgen. 
 
Arbetet som föregåtts under året summeras och mål slutredovisas för 
2018. Bifogade underlag föredras. 
 
Jämställdhetsanalys 
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, § 
17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja 
jämställdhet i kommunen. 
Inför budgetår 2018 har inte detta arbetssätt tillämpats, varför såväl 
budget som verksamhetsplan inte belysts ur det perspektivet. 
Årsredovisningen är en rapport som redogör för utfallet av året mot av 
nämnden tagna mål och budget.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 med målredovisning 
Kommunövergripande internkontroll 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
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§ 23 Dnr 2019-00043 041 

Överföring av investeringsmedel 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överföra 450.000 kronor från 
investeringsbudget 2018 till budgetåret 2019 för att färdigställa redan 
påbörjade arbeten avseende installation av nytt larm inom 
äldreomsorgens särskilda boenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden visar för 2018 ett överskott mot investeringsbudget med 
0,8 mkr, vilket bl.a. beror på att vissa projekt ej blivit påbörjade under 
2018 och andra ej hunnit färdigställas. Ett av dessa projekt avser 
installation av nytt larmsystem inom ett av äldreomsorgens boenden. För 
att kunna färdigställa installationen under 2019 begär förvaltningen att 
få flytta över investeringsmedel, 450.000 kronor, från 2018 till 2019. 
 
Belopp i kronor Budget 2018 Utfall 2018 Kvar av budget 
IT-utrustning 555 494 61 
Inventarier  575 575 0 
Utemiljöer  50 35 15 
Ombyggnationer 200 152 48 
Trygghetslarm SÄBO 1 350 868 482 
Övriga investeringar 270 0 270 
  3 000 2 123 877 
 
Jämställdhetsanalys 
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101,  
§ 17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja 
jämställdhet i kommunen. Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka 
hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Resultatet för enkäten ”vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen” kan vi utläsa att 93% av männen känner sig 
trygg/ganska trygg med sitt äldreboende samt att 81% av kvinnorna 
känner sig trygg/ganska trygg med sitt äldre-boende. Inom 
förvaltningens särskilda boenden bor både kvinnor och män. Att 
installera och uppgradera befintliga larm ökar säkerheten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-13 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 24 Dnr 2018-00152 70 

Svar på återremiss - Förslag till höjning avgifter inom 
kommunala hemsjukvården 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar förslå kommunfullmäktige att: 
 

 Höja hemsjukvårdsavgiften till 500 kronor per månad från och 
med den 1 maj 2019 

 Höja hembesöksavgiften till 250 kronor från och med 1 maj 2019 
 Avgiftsbelägga transport vid återlämnande av hjälpmedel till 

hjälpmedelscentralen med 200 kr per transport från och med 1 
maj 2019. 

 Avgifterna, liksom övriga avgifter inom socialnämndens område, 
årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det 
fastställda prisbasbeloppet. 

 
Reservation 
Linus Häggström, Moderaterna, Kurt-Åke Andersson, Centerpartiet och 
Anna Paulina Räisänen, Kalixpartiet reserverar sig muntligt mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått ärendet återremitterat för att utreda 
konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga 
pensioner samt en redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för 
taxor och avgifter. 
Förslaget är en höjning av hemsjukvårdsavgiften från 257 kr per månad 
till 500 kronor per månad och en höjning av hembesöksavgiften per 
besök från 205 kronor till 250 kronor.  
Det betyder att om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården 
betalar du 500 kr oavsett antalet besök. Är du inte inskriven i 
kommunala hemsjukvården betalar du 250 kronor per besök. 
Transport av återlämnat hjälpmedel till hjälpmedelscentral avgift beläggs 
med 200 kronor per transport. Transportkostnaden inryms inte inom 
maxtaxan vilket de övriga avgifterna gör. 
 
Fortsättningsvis skulle hemsjukvårdsavgiften, hembesöksavgiften och 
avgiften för transport vid återlämnande av hjälpmedel räknas upp årligen 
med kommande års procentuella ökning av det fastställda 
prisbasbeloppet i likhet med övriga avgifter inom socialnämndens 
område. 
Avgiftsbefrielsen för vissa specificerade grupper ska gälla även i 
fortsättningen. 
En avgiftshöjning inom den kommunala hemsjukvården beräknas ge en 
intäktsökning med 157 000 kr per år. 
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Konsekvens för brukare och patienter 
 
Hur en höjning av hemsjukvårdsavgiften eller hembesöksavgiften 
påverkar den enskilda personen beror på vilka övriga insatser hen har 
biståndsbeslut på.  
 
Den förhöjda avgiften ingår i maxtaxan och reduceras utifrån brukarens 
individuella avgiftsutrymme. Maxtaxan räknas ut individuellt för varje 
person som är berättigad till bistånd. Kommunen samlar in ett 
avgiftsunderlag som består av inkomster, både pensioner och 
ränteinkomster, hur hög hyran är och eventuellt bostadstillägg beviljat 
av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. 
 
Minimibeloppet i 2019-års nivå är 5250 kr per månad för ensamstående 
samt 4436 kr/person för (makar/sammanboende) som ska täcka 
normala utgifter så som livsmedel, skor/kläder, fritid, hygien och 
förbrukningsartiklar mm. Det finns även ett individuellt tillägg/avdrag 
som kan vara fördyrad kost eller utgifter för god man.  
 
En analys av fakturerade omsorgsavgifter inom ordinärt boende för en 
månad visar att av 454 individer får 218 personer, 48%, ingen höjning i 
och med att de redan idag betalar den högsta avgift kommunen har rätt 
att ta ut, maxtaxan, eller har en reducering av avgift på grund av det 
individuella avgiftsutrymmet. Analysunderlaget är exkluderat dem som 
endast har insats i form av hemtjänst i ordinärt boende eftersom de ej 
berörs av dessa avgiftshöjningar. Personer som har avgiftsfri 
hemsjukvård enligt kommunens nuvarande riktlinjer påverkas inte. 
Personer som har särskilt boende påverkas inte. 
 

En höjning om 334 kr/månad 9 personer har hemtjänst nivå 1 + hemsjukv + trygghetslarm 
-"- 11 personer har hemtjänst på nivå 2 + hemsjukv + trygghetslarm 
-"- 11 personer har endast hemsjukvård + trygghetslarm 
En höjning på 237 kr/månad 11 personer har endast hemsjukvård 
-"- 11 personer har hemtjänst nivå 1 el 2 + hemsjukvård 
En höjning 97 kr/månad 50 personer har hemtjänst nivå 1 el 2 + trygghetslarm 
-"- 122 personer har endast trygghetslarm 

 
I underlaget fanns 11 personer som under den månaden hade haft ett 
hembesök. Hembesök är av tillfällig karaktär och debiteras dem som ej 
är inskrivna i hemsjukvården. Avgiftshöjningen på 40 kronor/hembesök 
kan påverka de individer som har ett avgiftsutrymme som tillåter ett 
uttag. Ingen avgift tas ut för hembesök på initiativ av kommunens egen 
distriktssköterska/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut (när 
någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och 
inte patienten tagit initiativet till hembesök). 
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Exempel; 
 
Anne (f.29) har 7717 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 5585 
kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 2468 kr. 
Anne har trygghetslarm samt insatser från hemsjukvården. 
Hennes kostnad för trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 526 
kr till 860 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för trygghetslarm och 
hemsjukvård är betalt är 6857 kr. 
 
Vera (f.32) har 6179 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4561 kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 930 kr. 
Vera har fler än 25 timmar hemtjänst per månad för 2089 kr + insatser 
från hemsjukvården och trygghetslarm. Alla insatserna får enligt högsta 
avgift kosta max 2089 kr tillsammans. Vera får en reducering på 1159 
kr/månad.  
Hennes kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle 
vara oförändrad 930 kronor/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård är betalt är 5249 kr. 
 
Isak (f. 33) har 8769 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 2945 
kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 3520 kr. 
Isak har under 10 timmar hemtjänst per månad för 727 kr + insatser 
från hemsjukvården och trygghetslarm.  
Hans kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka 
från 1253 kr till 1587 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård är betalt är 7182 kr. 
 
Att tänka på; Ingen av dem som redan har 25 eller fler 
hemtjänsttimmar per månad kommer att påverkas av taxehöjning på 
larm eller hemsjukvård beroende på att de redan nått högsta avgift som 
är 2089 kr i 2019-års prisnivå. 
 
Personer inskrivna i hemsjukvården eller personer som får 
hemsjukvårdsbesök påverkas i form av kostnadsökning för ovanstående 
insatser om individen har ett avgiftsutrymme som medger detta enligt 
beräkningen för maxtaxan. Personer som har avgiftsfri  
hemsjukvård enligt kommunens nuvarande riktlinjer påverkas inte, 
exempelvis personer med vissa psykiatriska funktionshinder och 
personer med palliativ vård i hemmet. 
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Transportkostnaden vid återlämnande av hjälpmedel till 
hjälpmedelscentralen belastar den som inte på egen hand återlämnar sitt 
hjälpmedel. Denna avgift på 200 kronor föreslås ligga utanför maxtaxan 
och kommer att påverka alla som nyttjar tjänsten lika.  
 
Jämställdhetsanalys  
Avgiften för transportkostnaden kan antas ha en större konsekvens för 
personer med lägre pensioner.  
  
Jämförelse av hemsjukvårdsavgift respektive hembesöksavgift mellan 
olika kommuner 
 
KOMMUN Hemsjukvårdsavgift 

- inskriven i 
hemsjukvården 

Hembesök 
- ej inskriven i 
hemsjukvården 

Kalix*  500 250 
Haparanda 300 300 
Gällivare 250 200 
Älvsbyn 300 250 
Boden 250 200 
Luleå  300 250 
Kiruna 250 200 
Övertorneå 250 200 
   
Lycksele 500 300 
Norsjö 350 200 
*efter höjning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-21 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 Dnr 2018-00153 70 

Svar på återremiss - Förslag till höjning av avgift för 
hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende 
och korttidsvistelse/avlastning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

 höja avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt 
boende och korttidsvistelse/avlastning från 352 kronor/månad i 
2019-års prisnivå till 430 kronor/månad.  
 

 införa en tilläggsavgift på 170 kronor/månad för tillhandahållande 
av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad samt att 
den läggs på avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom 
särskilt boende och korttidsvistelse/ avlastning.   
 

 avgifterna höjs till den 1 maj 2019. 
 

 avgiften årligen räknas upp med kommande års procentuella 
ökning av det fastställda prisbasbeloppet. 

 
Reservation 
Linus Häggström, Moderaterna, Kurt-Åke Andersson, Centerpartiet och 
Anna Paulina Räisänen, Kalixpartiet reserverar sig muntligt mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått ärendet återremitterat för att utreda 
konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga 
pensioner samt en redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för 
taxor och avgifter. 
 
Avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende är 352 
kr/månad i 2019-års prisnivå. I denna ingår förbrukningsvaror i form av 
dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet som 
tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper med mera. 
 
Förvaltningen föreslår dels att höja avgiften för hygien- och 
förbrukningsartiklar till 430 kronor/månad, dels att införa en 
tilläggsavgift på 170 kronor/månad för tillhandahållande av sänglinne 
och handdukar/badlakan för bädd och bad samt att den läggs på avgiften 
för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och 
korttidsvistelse/avlastning.  
  
 
 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(36) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-05 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Person som bor på enhet där det inte tillhandhålls sängtextilier & 
handdukar 
Avgift idag hygien-
förbrukningsartiklar 

Avgift idag 
Sänglinnen 

Ny avgift  Höjning 
totalt 

Total kostnad 
per månad 

352 kr/mån 0 430 
kr/mån 

78 
kr/mån 

430 kr/mån 

Ny avgift för person som bor på enhet där det tillhandhålls sängtextilier 
& handdukar 
Avgift idag hygien-
förbrukningsartiklar 

Ny avgift 
Sänglinnen 

Ny avgift 
totalt 

Höjning 
totalt 

Total kostnad 
per månad 

352 kr/mån 170 kr/mån 600 
kr/mån 

248 
kr/mån 

600 kr/mån 

 
Det innebär att avgiften höjs till 600 kronor/månad på de enheter som 
tillhandahåller både sänglinne och handdukar/badlakan samt att avgiften 
för hygien- och förbrukningsartiklar höjs till 430 kronor/månad på de 
enheter där sänglinne och handdukar/badlakan ej tillhandahålls.  
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen kap 2 §5 anges att kommunen har rätt att ta ut 
avgift för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kap 2 
§ 6 anger att kommunen inte får ta ut högre avgift än som motsvarar 
kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandhåller.  
Avgiftsnivån kommer efter höjningen att fortfarande ligga under 
Konsumentverkets schabloner vad avser levnadskostnader i form av 
förbrukningsvaror, hemutrustning och personlig hygien för 
ensamstående personer över 65 år för 2019. 
 
För närvarande varierar det mellan enheterna om vi tar ut en avgift för 
sänglinne, badlakan/handdukar. Tillhandahållandet av sänglinnen 
innebär även att enheten står för tvätt och skötsel. Kommunallagen 
2017 2 kap § 3 anger att kommuner och landsting ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bor du i 
ordinärt boende står du för egna hygien- och förbrukningsvaror, t.ex. 
sänglinne, badlakan, husgeråd och möbler med den skötsel och kostnad 
det innebär. Att införa en avgift för tillhandahållandet av sänglinne, 
handdukar/badlakan utgår från själv- kostnaden att tillhandahålla och 
vårda dessa, men även likabehandlingsprincipen då personer i ordinärt 
boende får stå för dessa kostnader själva.  
 
Den förväntade intäktsökningen beräknas bli ca 60 000 kr/månad. 
 
Avgiften ska årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning 
av det fastställda prisbasbeloppet. 
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Påverkan på individen - exempel: 
 
Ulla (f.39) har 7092 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 3285 kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Individuellt tillägg 2475 kr (Kost 1663 + Godman 812)  
Faktiskt avgiftsutrymme är negativt -632 kr. Vilket innebär att Ullas 
avgift för vård, omsorg och service är 0 kr. 
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för 
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och 
förbrukningsartiklar är betalt =2859 kr. 
 
 
Sara (f.31) har 7655 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4456 kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Individuellt tillägg för kost 1663 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 743 kr. 
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för 
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och 
förbrukningsartiklar är betalt =2690 kr. 
 
 
Arne (f. 24) har 10955 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 3349 
kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Individuellt tillägg för kost 1663 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 4043 kr. Vilket innebär att Arnes avgift för 
vård, omsorg och service är 2089 kr. 
Arnes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för 
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och 
förbrukningsartiklar är betalt =4633 kr. 
 
Jämställdhetsanalys 
Avgiften är samma för män och kvinnor dock kan det påverka personer 
med lägre pensioner mer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-21 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 26 Dnr 2018-00154 70 

Svar på återremiss - Förslag till höjning av avgift för 
trygghetslarm inom ordinärt boende 
Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

 Höja avgiften för trygghetslarm inom ordinärt boende från 263 
kronor/månad i 2019-års prisnivå till 360 kronor/månad.  
 

 Höja avgiften för extra larmknapp. En extra larmknapp avser 
ytterligare en person i samma bostad kopplas till redan installerat 
trygghetslarm inom ordinärt boende.  
Höjningen som föreslås är från 131,50 kronor/månad i 2019-års 
prisnivå till 180 kronor/månad. 
 

 Införa höjningen från och med den 1 maj 2019. 
 

 Avgiften, liksom övriga avgifter inom socialnämndens område, 
årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det 
fastställda prisbasbeloppet. 

 
Reservation 
Linus Häggström, Moderaterna, Kurt-Åke Andersson, Centerpartiet och 
Anna Paulina Räisänen, Kalixpartiet reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått ärendet återremitterat för att utreda 
konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga 
pensioner samt en redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för 
taxor och avgifter. 
 
Avgiften för trygghetslarm inom ordinärt boende är 263 kr/månad i 
2019-års prisnivå. Förvaltningen föreslår att avgiften höjs till 360 
kronor/månad. 
 
Avgiften för extra larmknapp (då ytterligare en person kopplas till redan 
installerat digitalt trygghetslarm i samma bostad) är 131,50 kr/månad i 
2019-års prisnivå. Förvaltningen föreslår att avgiften höjs till 180 
kronor/månad.  
 
Avgift för trygghetslarm ingår i maxavgift för vård, omsorg och service 
och beräknas enligt 8 kap. 5 § SoL.  
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Höjning av avgifter trygghetslarm i ordinärt boende 
Avgift trygghetslarm 
idag 

Avgift efter höjning Höjning totalt 

263 kr/mån 360 kr/mån 97 kr/mån 
Höjning av avgift extra larmknapp 
Avgift extra larmknapp 
idag 

Avgift efter höjning Höjning totalt 

131,50 kr/mån 180 kr/mån 48,50 kr/mån 
 
Då avgiftsutrymmet är individuellt är det mycket svårt att ange en 
beräknad intäktsökning, men baserat på antalet brukare som i dagsläget 
har trygghetslarm installerat skulle den beräknade intäktsökningen bli ca 
15 000 kr/månad. Den beräknade intäktsökningen kan uppgå till  
ca 200 tkr/år, men är beroende av hur stort uttag det individuella 
avgiftsutrymmet tillåter. 
 
Fortsättningsvis föreslår förvaltningen att avgiften, liksom övriga avgifter 
inom socialnämndens område, årligen räknas upp med kommande års 
procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.  
 
Påverkan för enskilda  
 
Hur en höjning av avgiften påverkar den enskilda personen beror på 
vilka övriga insatser hen har biståndsbeslut på. Den förhöjda avgiften 
ingår i maxtaxan och reduceras utifrån brukarens individuella 
avgiftsutrymme. Maxtaxan räknas ut individuellt för varje person som är 
berättigad till bistånd vilket inkluderar trygghetslarm. Kommunen samlar 
in ett avgiftsunderlag som består av inkomster, både pensioner och 
ränteinkomster, hur hög hyran är och eventuellt bostadstillägg beviljat 
av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. 
Minimibeloppet i 2019-års nivå är 5250 kr per månad för ensamstående 
samt 4436 kr/person för (makar/sammanboende) som ska täcka 
normala utgifter så som livsmedel, skor/kläder, fritid, hygien och 
förbrukningsartiklar mm. Det finns även ett individuellt tillägg/avdrag 
som kan vara fördyrad kost eller utgifter för god man.  
 
 
En analys av fakturerade omsorgsavgifter inom ordinärt boende för en 
månad visar att av 454 individer får 218 personer, 48%, ingen höjning i 
och med att de redan idag betalar den högsta avgift kommunen har rätt 
att ta ut, maxtaxan, eller har en reducering av avgift på grund av det 
individuella avgiftsutrymmet. Analysunderlaget är exkluderat dem som 
endast har insats i form av hemtjänst i ordinärt boende eftersom de ej 
berörs av dessa avgiftshöjningar. Personer som har särskilt boende 
påverkas ej. 
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En höjning om 
334 kr/månad 9 personer har hemtjänst nivå 1 + hemsjukv + trygghetslarm 
-"- 11 personer har hemtjänst på nivå 2 + hemsjukv + trygghetslarm 
-"- 11 personer har endast hemsjukvård + trygghetslarm 
En höjning på 237 
kr/månad 11 personer har endast hemsjukvård 
-"- 11 personer har hemtjänst nivå 1 el 2 + hemsjukvård 
En höjning 97 
kr/månad 50 personer har hemtjänst nivå 1 el 2 + trygghetslarm 
-"- 122 personer har endast trygghetslarm 

 
Exempel; 
 
Anne (f.29) har 7717 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 5585 
kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 2468 kr. 
Anne har trygghetslarm samt insatser från hemsjukvården. 
Hennes kostnad för trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 526 
kr till 860 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för trygghetslarm och 
hemsjukvård är betalt är 6857 kr. 
 
Vera (f.32) har 6179 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4561 kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 930 kr. 
Vera har fler än 25 timmar hemtjänst per månad för 2089 kr + insatser 
från hemsjukvården och trygghetslarm. Alla insatserna får enligt högsta 
avgift kosta max 2089 kr tillsammans. Vera får en reducering på 1159 
kr/månad.  
Hennes kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle 
vara oförändrad 930 kronor/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård är betalt är 5249 kr. 
 
Isak (f. 33) har 8769 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 2945 
kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 3520 kr. 
Isak har under 10 timmar hemtjänst per månad för 727 kr + insatser 
från hemsjukvården och trygghetslarm.  
Hans kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka 
från 1253 kr till 1587 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård är betalt är 7182 kr. 
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Att tänka på; Ingen av dem som redan har 25 eller fler 
hemtjänsttimmar per månad kommer att påverkas av taxehöjning på 
larm eller hemsjukvård beroende på att de redan nått högsta avgift som 
är 2089 kr i 2019-års prisnivå. 
 
Jämställdhetsanalys 
Kostnaden öka för vissa utifrån individuell inkomstprövning och det 
påverkar därmed inte kvinnor eller män mer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-21 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2019-00021 70 

Ansökan om statsbidrag till verksamhet med 
personligt ombud år 2019. 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen i Norrbotten om 
medel som stöd till bedrivande av verksamhet med personligt ombud för 
år 2019. Avser en årsarbetare.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har tillhandahållit medel år 2018 för personligt ombud och 
har för året 2018 skriftligen redovisat hur beviljade medel använts och 
lämnat de uppgifter som framgår av 10 § i förordningen 2013:522. Vart 
år skall kommun ansöka om nya medel och även meddela på vilket sätt 
verksamheten fortsatt kommer att bedrivas. När ansvarig nämnd 
behandlat redovisningen för verksamheten ska protokollsutdrag 
översändas till Länsstyrelsen. 
 
Statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år för en 
heltidstjänst. Beloppet kan komma att justeras utifrån hur många 
ansökningar som inkommit. 
 
Jämställdhetsanalys 
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, § 
17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja 
jämställdhet i kommunen. För att främja jämställdhet ska planeringen 
och genomförandet av Personliga ombudets göras utifrån Regeringens 
jämställdhetspolitiska mål ”En jämn fördelning av makt och inflytande” 
(prop. 2005/06:155). Tillgängligheten till Personligt ombud är lika 
oberoende kön, trots det visar redovisning av verksamheten Personligt 
ombud för år 2018, att könsfördelning klienter är 17 män 10 kvinnor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-19 
Ansökningsblankett 
Verksamhetsplan år 2019-2020 
Arbetsutskottets protokoll § 49 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 28 Dnr 2019-00026 70 

Nämndsdialoger 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att genomföra föreslagna nämndsdialoger under 
2019 samt besluta att Regeringens jämställdhetspolitiska mål ”En jämn 
fördelning av makt och inflytande” ska beaktas vid planering och 
genomförande av nämndsdialoger.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-31 §84 enligt följande: 
Nämdsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelse. 
Nämnden och styrelsen får själv besluta om former för dialogen. 
Dialogen ska dokumentera och återrapporteras inom respektive nämnd 
samt till kommunfullmäktige.  
I beslutet för Kommunfullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. 
Nämndens politiker, samt tjänstepersoner ska diskutera frågor som 
berör nämndens ansvarsområde med de kommuninvånare som är 
berörda av nämndens verksamheter.  
 
Nämndsdialoger 2019 
 
Socialnämnden ska 
• Genomföra möten med Kommunala Pensionärsrådet och 
 Kommunala handikapprådet under 2019. 
• Delta på anhörigträffar vid samtliga särskilda boenden inom 
 äldreomsorgen 
• Aktivt delta i möten med pensionärsföreningar och andra 
 intresseföreningar/organisationer. Landsbygdens frågor ska 
 beaktas. 
• Möta ensamkommande flyktingbarn och nyanlända 
• Delta i invigningar som berör nämnden 
• Medverka i ett Kalix för Alla 
• Delta i medborgarceremonin  
• Besöka företag inom nämndens område 
• Aktivt hålla medborgardialoger 
  
 
Jämställdhetsanalys 
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, § 
17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja 
jämställdhet i kommunen. Nämndsdialogerna ger innevånare en 
möjlighet till att ha en dialog med socialnämnden och för att främja 
jämställdhet ska planeringen och genomförandet av dialogerna göras 
utifrån Regeringens jämställdhetspolitiska mål ”En jämn fördelning av 
makt och inflytande” (prop. 2005/06:155).  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-01 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Socialnämnden ledamöter och ersättare 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(36) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-05 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr 2019-00028 70 

Gåvomedelsfond Karl-Einar Berggren fond 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
-  att socialchef och områdeschef framledes får fatta beslut om hur 
kvarstående medel i Karl-Einar Berggrens gåvomedelsfond ska användas 
inom äldreomsorgen utifrån gällande delegation. 
 
-  att en årlig redovisning och uppföljning ska framläggas hos 
socialnämnden. 
 
-  att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas när medel fördelas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat, enligt kommunstyrelsens protokoll  
diarienummer 2018-00466, att socialnämnden fortsättningsvis får fatta 
beslut om hur kvarstående medel i Karl-Einar Berggrens gåvomedelsfond 
ska fördelas inom äldreomsorgen. Totalt återstår (2018-07-17)  
260,5 tkr att fördela. Nämnden har erhållit ett arv från en avliden person 
i Kalix Kommun och av testamentet framgår att pengarna skall användas 
inom äldreomsorgen och vara till glädje för de äldre. Hänvisning till 
beslut från kommunstyrelsen diarienummer 323/04-70. 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialchef och områdeschef var för sig får 
fatta beslut om hur kvarstående medel från fonden ska användas inom 
äldreomsorgen. 
 
Verksamheter i dialog med brukare, medarbetare och chefer inom 
äldreomsorgen ska inlämna en plan/önskan med kostnad för aktiviteter 
som ska komma de äldre till nytta och gagn för att ta del av 
arvspengarna inför varje budgetår. Totalt utdelas högst 80 tkr per år, 
vilket gör att arvsmedlen skulle bidra till aktiviteter för äldre inom 
särskilt boende och hemtjänst under drygt tre år. 
 
Socialförvaltningen ska göra en redovisning till nämnden varje år för hur 
pengar ur Karl-Einar Berggrens fond disponerats tills fonden är avslutad. 
 
Gåvomedlen ska användas inom äldreomsorgen och under åren fördelas 
både till särskilda boenden och hemtjänst.  
Pengarna har gått oavkortat till aktiviteter för de äldre.  
 
Jämställdhetsanalys 
Vid fördelning av medel till olika aktiviteter ska jämställdhetsperspektivet 
iakttas utifrån en jämn resursfördelning mellan män och kvinnor..  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-19 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 30 Dnr 2018-00185 70 

Information om svar på framställan om behov av 10 
små lägenheter,  trapphusboende Näsbyvägen 25 J  
samt utveckling av sociala bostadsmarknaden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till ordförande att utifrån de fyra 
förslagen som arbetsgrupperna lagt fram arbeta vidare med frågan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av socialnämndens arbetsutskott har framställan gjorts 
2018-12-05 av Maud Lundbäck (S), ordförande, till Kalix Bo:s styrelse 
rörande behov av 10 små lägenheter, Trapphusboende Näsbyvägen 25 J 
samt ett gemensamt arbete för utveckling av den sociala 
bostadsmarknaden. Samt framställan till samhällsbyggnadsnämnden om 
ett gemensamt arbete för utveckling av den sociala bostadsmarknaden. 
Stiftelsen Kalixbostäder lämnade svar på framställan 2018-12-20.  
 
Ordförande delar in socialnämnden i fyra arbetsgrupper för att arbeta 
fram ett förslag var på hur man ska arbeta vidare med frågan.  
 
Förslag från arbetsgrupp 1: 
Viktigt att förbättra samverkan och ge ordförande i uppdrag att arbeta 
vidare med frågan.  
 
Förslag från arbetsgrupp 2: Samla Kalixbo och privata intressenter för 
att berätta om bakgrund och problem. Hur har man löst problem som 
har uppkommit? Att tillsammans försöka nå en lösning genom att ta 
fram goda exempel och avdramatisera problemen. Ge ordförande i 
uppdrag att initiera en träff mellan aktörerna samt ge ordförande i 
uppdrag att arbeta vidare med frågan.  
 
Förslag från arbetsgrupp 3:  
Frigöra verksamhet i kommunens egna lokaler som kan fungera som 
lägenheter och flytta viss verksamhet till andra lämpliga lokaler.  
 
Förslag från arbetsgrupp 4: 
Anordna en träff med fastighetsbolag och privata intressenter för att 
genom dialog komma vidare med frågan.  
 
Beslutsunderlag 
Framställan, 2018-12-05 
Svar från Stiftelsen Kalixbostäder, 2018-12-20 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Katarina Burman 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 31 Dnr 2018-00001  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad 
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut 
per den 31 december 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagen 16 kap 6 § h stadgar att socialnämnden ska redovisa 
till fullmäktige en gång per kvartal alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen ska 
avse: 

- Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdagen samt  

- Gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
nämnda period 

- Rapporteringen ska även visa hur stor del av de ej verkställda 
besluten som gäller män respektive kvinnor.  
 

Nämnden skall rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.  
 
Socialnämndens verksamheter har redovisat följande antal ej verkställda 
gynnande beslut perioden 181001-181231. Redovisningen har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.   
För kvartal 4 2018 rapporteras enligt nedan:  
 
Verksamheter inom  
ÄO = Äldreomsorg 
LSS OF= Omsorger om 
personer med funktions-
nedsättning 
 

Ej verkställda 
gynnande beslut 
fördelade på  
män respektive 
kvinnor 
 
     Män         Kvinnor          

Summa 
total 

ÄO permanent bostad 11 16 27 
LSS, OF bostad för vuxna 4 1 5 
LSS, OF Daglig verksamhet 1  1 
Summa total:  16 17 33 
 
Jämställdhetsanalys 
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101,  
§ 17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja 
jämställdhet i kommunen.  Rapporteringen har sedan den infördes alltid 
haft en redovisning av antal män och kvinnor som rapporterats in till 
IVO. Vid ansökningar om särskild boendeplats är det alltid behovet som 
styr beslutet. Då behovet styr görs inga skillnader mellan män och 
kvinnor.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-06 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 32 Dnr 2019-00020  

Gynnande beslut till särskilt boende 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef redogör för situationen med gynnande 
biståndsbeslut.  
 
Gynnande beslut i särskilt boende   31 personer 
Varav gynnande beslut i särskilt boende LSS    3 personer 
Varav gynnande beslut i särskilt boende  3 personer 
från annan kommun 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning 2019-02-20 
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§ 33 Dnr 2019-00039 70 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska skall till vårdgivaren årligen redovisa 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 
resultat som uppnåtts. 
 
Jämställdhetsanalys 
All hälso-och sjukvård utgår från individens behov och är även reglerat i 
lag. ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor till hela befolkningen” anges i andra paragrafen i hälso-och 
sjukvårdslagen. Dock visar forskning att hälso-sjukvården inte alltid är 
jämställd. Kvinnor får enligt undersökningar sämre vård än män vilket 
SKL skriver om i sin publikation ”(O)jämställdhet i hälsa och vård” som 
publicerades 2014. Vi arbetar därför aktivt med att synliggöra aspekten 
jämställdhet inom alla socialförvaltningarnas verksamheter vilket 
inkluderar den kommunala hälso-och sjukvården. Detta görs bland annat 
genom att verksamheten har en upplaga av SKLs publikation och genom 
utbildningar/workshops i jämställdhet som anordnas internt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-01 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 34 Dnr 2019-00050 70 

Tillägg i delegationsordningen  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna tillägg i delegationsordningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen behöver kompletteras i kapitel A, Organisations-, 
administrations- och ekonomiärenden.  
 
Avsnittet med tillägg ses i bifogad delegationsordning sidorna 10 -12,  
ärende A 15 - A 23 och är markerade med röd text för de tillägg som 
behöver göras.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning, 2019-01-15 
 
Jämställdhetsanalys 
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, § 
17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja 
jämställdhet i kommunen.  
Jämställdhetsanalys görs inte då det inte gör någon skillnad för kvinnor 
och män och inte påverkar jämställdheten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-28 
Delegationsordning, 2019-02-27, A15-A23 markerad med röd text 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 35 Dnr 2019-00038 70 

Studenten 1  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef redogör för nuläget i projektet 
Studenten 1.  
 
Sanna Wallma, projektledare har i samarbete med handledare Benita 
Eliasson, vid FoUI, Norrbottens kommuner skrivit rapporten  
”Utformningen av ett mellanboende i Kalix med fokus på upplevelser om 
miljö, aktiviteter och trygghet. Ett projekt med medborgardialog som 
arbetssätt”. 
 
Det här projektet ”Studenten 1 – Njutbo” handlar om att i delaktighet 
med medborgarna skapa en grund och en struktur för den upplevda 
verksamheten för det mellanboende som Kalix Kommun avser att ha 
byggt klart under 2019. Projektet innehåller en beskrivning av inomhus- 
och utomhusmiljöerna samt en planering för hur aktiviteter och trygg-
het ska ombesörjas. Projektet ska eftersträva att aktuell forskning 
används och projektet sker i nära samverkan med kommunens 
medborgare.  
 
Beslutsunderlag 
FoUI-rapport-85-2018 
Presentation projekt Studenten 1 
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§ 36 Dnr 2019-00025  

Rapport om arbetsmarknadsenheten av Yngve 
Johansson 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att arbeta vidare med 
organisationen och strukturen vid arbetsmarknadsenheten och 
presentera förslag för vidare utveckling.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Yngve Johansson föredrar rapporten ”En översyn av verksamheter som 
har ett uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiska åtgärder”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll 2016-04-11 att utse 
socialnämnden till arbetslöshetsnämnd (dnr 2016-00214.70 §71).  
 
Socialnämnden tillsatte enligt protokoll från sammanträde 2018-01-31 
en arbetsgrupp ”Arbetsmarknadsgruppen” (dnr 2018-2018-00015.70 
§10). Gruppen bestod av ordinarie AU och ersättare samt 
tjänstepersoner som har arbetat med att kartlägga de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna och även haft möte med samarbetspartners 
så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
 
Vid sista mötet 2018-06-14 tog Arbetsmarknadsgruppen beslut att 
uppdra åt Yngve Johansson att göra en översyn av arbetet och 
organisationen. 
 
Uppdraget 
Det övergripande uppdraget som tilldelades Yngve Johansson var en 
översyn av alla verksamheter som har ett uppdrag att arbeta med 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
 
Ett av politiska målen är att minska utanförskapet. Vi ser att vi kommer 
att ha behov av att ha alla i arbetsför ålder i sysselsättning, jobb eller 
utbildning. 
 
Följande frågeställningar har analyseras vid genomlysningen: 
 

 Är organisationen optimal? 
 Arbetar vi på rätt sätt? 
 Är samverkansformerna optimala internt och extern? 
 Förslag på utveckling 

 
 
En rapport med förslag till utveckling enligt uppdragets frågeställningar 
ska återrapporteras under våren 2019. Genomlysningen har gjorts med 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(36) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-05 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

ett processinriktat arbetssätt i flera steg där chefer och medarbetare har 
varit delaktiga. 
Arbetet startade i mitten augusti i följande steg. 
 

 En gemensam information om uppdragets syfte och planerat 
arbetssätt. 

 Individuella samtal med personal inom arbetsmarknads/-
integration, områdescheferna för stöd och omsorg och IFO, 
enhetschef daglig sysselsättning samt ett urval av personal inom 
denna verksamhet (totalt ca 15 personer) 

 Muntlig avstämning 
 Återkoppling till chefer och medarbetare som arbetar med 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder om uppdragets fortsättning. 
 Rapport till nämnden.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-02-27 
Rapport, oktober 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 37 Dnr 1210  

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Information från Arbetsförmedlingen om kommande förändringar, 
2019-02-28 
2. Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting angående 
förändringar gällande arbetsförmedlingen, 2019-02-27 
3. Information från Norrbottens e-Nämnd 
 
      
 
 


