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§ 40 Dnr 1379  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 41 Dnr 1429  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Anette Wernersson (S) att jämte 
ordförande justera protokollet.  
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§ 42 Dnr 1430  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna ärendelista inför dagens sammanträde 
efter följande förändringar: 
 
Utgår: 
Rapport om DUA samt information om förändringar inom 
Arbetsförmedlingen 
Uppdrag rörande vidare utredning och planering av särskilda 
boendeplatser inför 2022 
 
Tillägg:  
Upphandling handikappanpassad minibuss till stöd och omsorg 
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§ 43 Dnr 1383  

Meddelanden och delgivningar i allmänna ärenden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott godkänner meddelanden och delgivningar 
i allmänna ärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut 2019-03-04 rörande tilldelningsbeslut för 
upphandling av hemtjänst för Övre bygden.  Dnr 2018-00188 05.   
 
2. Brev rörande nya e-postadresser för förtroendevalda.  
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§ 44 Dnr 1384  

Redovisning av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden 2019-03-01—2019-03-31.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut för perioden 2019-03-01--2019-03-31 har redovisats 
för socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut FN LSS PA-SFB 
Delegationsbeslut FN SoL 
Delegationsbeslut IFO Barn 
Delegationsbeslut IFO Ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut IFO Faderskap Familjerätt 
Delegationsbeslut IFO Vuxen 
Delegationsbeslut ÄO 
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§ 45 Dnr 2019-00073 05 

Upphandling - handikappanpassad minibuss till stöd 
och omsorg 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att 
fatta tilldelningsbeslut i ärendet upphandling av handikappanpassad 
minibuss.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2011 upphandlades en handikappanpassad minibuss för 8 sittande 
passagerare, varav 2 rullstolsburna passagerare, till 
dagcenterverksamheten. Det är nu dags att förnya denna buss genom ny 
upphandling. 
 
Upphandling kan göras som avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals 
ramavtal 2014-2, som gäller fram till 2019-04-12, förutsatt att 
tilldelningsbeslut i nämnda avrop fattas senast 2019-04-12. 
 
Tilldelningsbeslut kan dock tidigast fattas 2019-04-11 eftersom avropet i 
fråga ligger ute hos leverantörer för offertgivning fram till 2019-04-10 
kl.23.59.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-04-09 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Sara Rahm, upphandlare  
Karin Bergdahl, områdeschef 
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§ 46 Dnr 2019-00056 04 

Månadsrapport januari-februari 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporter för januari - mars 
2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens årsprognos pekar mot ett underskott om 0,7 mkr. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att i 
största möjliga mån hålla budget i balans och minska på kostnaderna. 
Flera faktorer kan påverka årsutfallet, bland annat demografin och 
socioekonomiska faktorer som bostadslöshet, ökad psykisk ohälsa, ökad 
kriminalitet och droganvändande. 
 
 
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. 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari-februari 2019 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-22 
Månadsrapport januari-mars 2019 
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§ 47 Dnr 2019-00058  

Socialnämndens mål  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att behålla de nuvarande målen tills vidare.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens nuvarande mål: 
 
Att öka möjligheten att bo kvar hemma 
 
Att öka användningen av evidensbaserad praktik 
 
Att öka det nära ledarskapet som är väl förankrat i verksamheten och  
med medarbetare som är delaktiga och har inflytande över sitt arbete. 
 
Att minska utanförskapet 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av nuvarande mål 
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§ 48 Dnr 2019-00038 70 

Studenten 1 - kriterier, intresseanmälan 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta kriterierna för hyresgäster för Studenten 1. 
Socialnämnden beslutar att kriterierna utvärderas årligen i maj månad,  
för att säkerställa att kriterierna är väl fungerande och relevanta samt 
om så erfordras justeras.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hösten 2019 kommer Studenten 1 att öppnas och 15 lägenheter. 
Målgruppen är äldre medborgare i kommunen. Kriterier är framtagna för 
hyresgäster till det nya boendet som inte kommer vara biståndsbedömt.  
 

- Generella kriterier 
 

 Hyresgästen på Studenten 1  ska vara 65 år eller äldre och inte ha 
 känd missbruksproblematik. Hyresgästens vård- och omsorgsbehov ska  
 kunna tillfredsställas med hjälp av hemtjänstinsatser.  
 

- Personliga kriterier 
  

Ensamhet 
Otrygghet 
Oro 
Isolering  
 
Personer som av särskilda anledningar inte kan bo kvar i sin privata 
bostad och behoven går inte att tillfredsställa på andra sätt. Exempel: 
Uppvärmning av hus sker via fysiskt arbete eller att rinnande vatten 
saknas vilket den enskilda inte längre kan tillgodose.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kalix kommun har tillsammans med SBO (Staten Bostadsomvandling) 
skapat ett nytt boende för äldre där målgruppen ska vara en typ av 
”mellanboende” och inte ett traditionellt Särskilt boende i dess variant vi 
har idag. Det finns ingen lag som reglerar vilka kriterier som 
hyresvärden väljer att sätta upp förutom att kriterierna ska följa svensk 
lag. Kriterierna ska vara konsekventa för alla vilket föreslagna kriterier 
uppfyller. Vid fler sökande än det finns lediga lägenheter kommer den 
som uppfyller flest kriterier att erbjudas bostaden. 
 
Under 2018 har målgruppen har varit referenser vid framtagandet av 
innehållet genom en kunskapsstyrd process av en ny boendeform.  
Vi har sett att behovet av nya boendeformer behövs inför framtiden. 
Innehållet i boenden och hur dessa ska utformas måste göras i samklang 
med målgruppen samt bygga på kunskapsstyrning och evidensbaserad 
praktik (EBP). 
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FoUI Norrbotten beslutade att tillstyrka ansökan om medel för att 
genomföra ett utvecklingsarbete med titeln ”Njutbo; Att skapa ett 
alternativt boende för äldre i delaktighet och med processinriktad 
kunskapsstyrt”.    
 
Under hösten 2018 har en projektledare arbetat med att ta fram former 
för innehållet och arbetssätt som vi har till grund för uppbyggandet av 
verksamheten Studenten 1. 
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 ska vara klart under 2019. 
Projektet i sig har innehållit en beskrivning av inomhus- och 
utomhusmiljöerna samt en planering för  
hur aktiviteter och trygghet ska ombesörjas. Projektet har eftersträvat 
att förhålla sig till aktuell forskning relaterat till boenden och projektet 
har skett i nära samverkan med kommunens medborgare.  
En rapport har sammanställts, lämnats och godkänts av FOUI.  
 
Jämställdhetsanalys 
Bedömningen av behov till Studenten 1 ska göras individuellt och utifrån 
personens förutsättningar oavsett kön. Kvinnor och män ska bedömas 
utifrån samma kriterier. Tabellen visar den upplevda känslan hos män 
och kvinnor som bor i ordinärt boende med hemtjänst. Som det framgår 
i tabell 1 varierar känslan hos män och kvinnor beroende på variabel 
men även över tid. Baserat på det ska kriterierna inte bli snedfördelade 
beroende på kön utan utgå från varje persons behov.  
  
(Källa Kolada,2019) 
 
Utifrån statistiken som presenteras i tabellen går det inte att direkt dra 
slutsatser av behovet utifrån kön varpå det inte går att på förhand 
bedöma om män eller kvinnor har större eller mindre behov av 
mellanboendet. Studenten 1 kommer gynna bägge könen utifrån deras 
individuella behov.  
 
Referenser 
Kolada.se. (2019). Kolada. [online] Available at: 
https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16815&tab_id
=117467 [Accessed 1 Mar. 2019]. 
Bilaga  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-04-05 
Ansökan om stipendium FoUI Norrbottens Kommuner 
Beslut om stipendium från FoUI Norrbottens Kommuner 
FoUI RAPPORT 85:2018 
Kriterier Studenten 1  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(29) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-10 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 49 Dnr 2018-00080 70 

Äldreplan för Kalix kommun 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
- Godkänna Äldreplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för 
att slutligen antas. 
- Föreslå kommunfullmäktige att Äldreplanen ska revideras varje ny 
mandatperiod och följas upp vartannat år. 
-Föreslå kommunfullmäktige att vid revidering och uppföljning ska ett 
jämställdhetsperspektiv beaktas utifrån Regeringens 
jämställdhetspolitiska mål. 
 
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att sammanfatta Äldreplanen till 
en kortare broschyr för allmänheten som ska redovisas till socialnämnds 
arbetsutskott.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen fick i uppdrag av socialnämnden den 29 september 2016  
§ 106 att tillsammans med Framtidsgruppen utarbeta en Äldreplan för 
Kalix kommun.  
 
Äldreplanen ska vara ett stöd och användas som riktlinje vid framtida 
utveckling av en god vård- och omsorg. Äldreplanen har utarbetats av 
Framtidsgruppen som består av tjänstepersoner och politiker.  
 
Socialnämnden antog utkastet  den 28 augusti 2018 § 99 och beslutade 
att Äldreplanen skulle gå på remiss till andra nämnder men även till 
organisationer som är berörda av ämnet. Efter remissförfarandet har 
socialförvaltningen gjort revideringar av utkastet. Under processen har 
bland annat olika pensionärsföreningar samt KPR och KFR fått ta del av 
utkasten samt har fått inkomma med synpunkter. 
 
Grunden för Äldreplanen utgörs av politiska mål men också 
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Planen utgår också från beprövad forskning, teorier, 
nationella lagar-och riktlinjer samt andra styrdokument. Socialnämnden 
föreslår att Äldreplanen revideras varje mandatperiod och att 
socialförvaltningen ska använda Äldreplanen vid uppföljningar knutna till 
ämnet. Jämställdhetsanalysen har integrerats i löpande text.  
 
Syftet med Äldreplanen ska förutom vara ett stöd till att utveckla 
framtidens äldreomsorg vara ett stöd till kommunens innevånare. 
Genom att ta del av Äldreplanen ska äldre och närstående få en 
uppfattning om vad som kan förväntas av Kalix kommun under 
åldrandet. Planen ska även visa vilka visioner Kalix kommun har för 
framtidens äldreomsorg.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-04-01 
Äldreplan 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 50 Dnr 2019-00020  

Gynnande beslut till särskilt boende 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen av gynnande beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje månad redovisar förvaltningen de gynnande beslut som finns inom 
området Särskilda boenden för nämnden. 
Förvaltningen följer upp samtliga fattade myndighetsbeslut för Särskilt 
boende samt behov av boenden inom området på ett systematiskt 
arbetssätt på individnivå. Detta utförs varje vecka i boenderådet där 
berörda tjänstepersoner medverkar. Där analyseras de behov som finns 
och hur de ska verkställas på bästa sätt utifrån behovet och individen 
som berörs av beslutet.  
Förvaltningen redovisar för nämnd på aggregerad nivå om hur många 
gynnade beslut till Särskilda boende som finns i vår kommun. Det finns 
totalt 264 boendeplatser samt 20 korttidsplatser. 
 
Sammanfattning 
Mars månad 
Gynnade beslut Särskilt boende: 
28 
Av dessa är 3 från annan kommun 
På korttidsenheten vistas: 
17 personer 
Inget betalningsansvar/ sanktionsavgift Regionen 
 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning, 2019-04-03 
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§ 51 Dnr 2019-00062 70 

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att följa revisorerna rekommendationer samt 
lägger rapporten till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har i rapport 2019-03-11 granskat styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande.  
 
För socialnämndens del redovisas följande: 
 
”Vår sammantagna bedömning är att nämnden till övervägande del 
bedriver en ändamålsenlig verksamhet, men att den i begränsad 
utsträckning bedrivs ekonomiskt tillfredsställande. Vidare bedömer vi att 
den interna kontrollen till övervägande är tillräcklig: 
 
• Vår bedömning är att socialnämnden i grunden har en tillräcklig 
styrning av sin verksamhet och att den interna kontrollen till 
övervägande del är tillräcklig. Vidare bedömer vi att socialnämnden till 
övervägande del har vidtagit åtgärder för att nå fastställda mål avseende 
verksamhet, men att nämnden i begränsad utsträckning har vidtagit 
åtgärder för att nå fastställda mål avseende. ekonomin. 
Våra bedömningar baseras bl a på följande iakttagelser: 
• Såväl en heltäckande verksamhetsplan som en heltäckande 
internbudget har antagits av nämnden. Nämnden har upprättat mål för 
verksamheten som i rimlig grad är uppföljningsbara även om svårigheter 
finns att följa upp de kvalitativa aspekterna på vissa av målen. 
• Av protokollen framgår att det sker en regelbunden rapportering 
avseende ekonomi och verksamhet. Rapporteringen bedöms i huvudsak 
vara heltäckande, men i vissa fall är informationen i protokoll kortfattad 
vilket gör det svårt att bedöma. 
• Delårsrapport och verksamhetsberättelse innefattar måluppfyllelse och 
resultat för ekonomi och verksamhet. Det är dock otydligt vad gäller den 
löpande rapporteringen under året. Nämnden får dock tydlig 
återrapportering av beslut som fattats på delegation. 
• En internkontrollplan har upprättats som baseras kommunövergripande 
områden vilka anses riskfyllda för samtliga nämnder i kommunen. Vidare 
genomförs konsekvensbeskrivningar av budget för respektive enheter 
inom nämnden. 
• Merparten av verksamhetsmålen för nämnden beräknas uppnås till 
större del år 2018. Helårsprognosen visade på ett ekonomiskt underskott 
om -11 mnkr för 2018 vid tidpunkten för delårsrapporten. 
• Avseende ekonomi har prognostiserat underskott rapporterats. Av 
protokollen framgår att nämnden först vid sitt novembermöte aktivt tagit 
ansvar för åtgärder kopplat till underskottet utifrån lämnad rapportering.  
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Nämnas bör att strukturella åtgärder därmed inletts i syfte att förbättra 
förutsättningarna framgent. 
 
•Avseende verksamhet framgår i viss utsträckning att beslut om 
åtgärder vidtas. Av protokollen är det dock svårt att bedöma om 
information/rapportering skett som föranlett ett behov av aktiva 
åtgärder. 
•Av dokumentanalysen framgår att nämnden överlag är tydlig i sina 
uppdrag till förvaltning/verksamhet. I protokoll anges dock inte alltid 
tidsramen för när något ska vara genomfört. 
•Av protokoll framgår att nämnden överlag ser till att beslutade åtgärder 
verkställs och återrapporteras även om någon särskild systematik för 
detta inte kan spåras. 
 
Vi rekommenderar socialnämnden att; 
 
-         tydliggöra återrapporteringen till nämnden 
-         utveckla återrapporteringen avseende mål, resultat och effekter 
-         vid behov av åtgärder för att uppnå mål och en ekonomi i balans,   
          tydliggöra sitt aktiva ansvarstagande utifrån lämnad  
          rapportering.”  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, 2019-03-11 
Arbetsutskottets protokoll § 138 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunens revisorer 
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§ 52 Dnr 2019-00065 70 

Finansieringsmodell för en långsiktig 
kunskapsstyrning inom socialnämndens verksamheter 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta Sveriges kommuner och landstings  
styrelses rekommendation till en gemensam finansieringsmodell för en 
långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter. 
 
Socialnämnden i Kalix kommun som huvudman meddelar SKL sitt 
ställningstagande senast den 15 juni 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I slutet av juni 2018 gick styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, 
SKL ut med ett brev till landets samtliga förvaltningschefer inom 
socialtjänsten som handlade om behovet av att kommunerna 
gemensamt kan säkra viktiga förutsättningar för att arbeta 
evidensbaserat inom socialtjänsten genom gemensam finansiering samt 
styrning och ledning.  
 
SKL har, tillsammans med företrädare för kommunerna, arbetat fram ett 
förslag på finansiering och ledning och styrning för:  
 
1. De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård men som förvaltas landstingen.  
2. Stöd för uppföljning och analys genom t. ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och 
resultat.  
3. Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem.  
 
En gemensam finansiering skulle innebära en kostnad för kommunerna 
om totalt cirka 19,5 mkr. 
 
Det innebär att huvudmännen behöver meddela SKL sitt 
ställningstagande senast den 15 juni 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-08 
Följebrev med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, 
2019-03-06 
Information om gemensam finansiering 2018-06-27 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Sveriges kommuner och landsting 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 53 Dnr 2018-00187 70 

Bostadssituationen i Kalix - Uppskattat behov av 
bostäder inom socialnämndens område 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna reviderad skrivelse och uppdaterad 
information gällande bostadssituationen samt uppskattat behov och 
överlämnar den till kommunfullmäktige för information.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har genomlyst bostadssituationen och uppskattat behov 
utifrån socialnämndens erfarenhet 2016.  Socialnämnden har reviderat 
och uppdaterat behovet löpande. Hösten 2018 fick förvaltningen i 
uppdrag av nämnden att göra en ny uppföljning och revidering. 
Vi har utifrån genomlysningen gjort ett uppskattat övergripande behov 
av bostäder för Kalix kommuns samhällsmedborgare, tillika och i 
synnerhet för socialnämndens brukare och klienter. Bostadsbristen som 
råder har en direkt negativ påverkan för socialnämnden och leder till 
stora negativa konsekvenser för många enskilda individer i vårt 
samhälle. Bostadsbristen får även svåra ekonomiska konsekvenser för 
socialnämnden och Kalix kommun. 
 
Det är svårt att hitta en bostad för många grupper i Kalix; ungdomar, 
äldre, stora barnfamiljer, familjer som separerat, nyanlända, 
ensamkommande som ska bosätta sig i kommunen, bostadslösa, 
personer med missbruk osv. Bristen på bostäder är stor.  
 
Vi ser att socialnämndens område har följande behov: 
 
- Trygghetsboenden med upp till 62 lägenheter, både 2-3:or och några 
större lägenheter för samboende.  
 
- Vi ser ett behov av 50 mindre lägenheter till en skälig hyreskostnad. 
Lägenheterna skulle säkerställa boendet för bland annat följande 
grupper: Ungdomar med och utan funktionshinder, bostadslösa, familjer 
som separerat, relationsfrid, ”tak över huvud”, ensamkommande 
flyktingbarn med PUT (permanent uppehållstillstånd), nyanlända, 
ungdomar som har svårt att erhålla ett eget kontrakt och ungdomar som 
har missbruksproblem. 
 
- Vi ser även ett behov av ett behov av 5 stycken 3:or och/eller 4:or och 
5 stora lägenheter för familjer med många familjemedlemmar. 
 
- Behov av hjälp med att behovsanpassad och utvidgade boendeformer 
för personer med funktionshinder. Exempelvis fler lägenheter till vårt 
särskilda boende Näsbyvägen 25 J. Lägenheterna kan även eventuellt 
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vara trapphusboende inom specifikt område. Alternativ kan ett antal 
lägenheter inom annat lägenhetsområde vara aktuellt, dessa ska då 
fokusera på unga vuxna med behov av stöd och färdighetsträning i det 
egna boendet. 
 
- Vi vet att vi har ca 28 bostadslösa medborgare i vår kännedom i 
kommunen. Dock finns här ett mörkertal då vi inte känner till alla 
bostadslösa/ hemlösa. 
 
Tabellen nedan är en sammanfattning av det uppskattade behovet 
 
Antal/ behov  Boendeform 
62  Trygghetsboende/ nya boendealternativ  för äldre 
50  1:or eller mindre lägenheter 
5  3:or 4:or 
5  Stora lägenheter 
5   Lägenheter Näsbyvägen 25J 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-08 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 54 Dnr 2019-00040 70 

Kvalitetsberättelse 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna kvalitetsberättelsen för 
verksamhetsåret 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alla vårdgivare och den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten 
ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för kvalitet. Syftet med ledningssystemet är att ge stöd 
och struktur till ett systematiskt och målmedvetet arbetssätt med 
ständiga förbättringar för bästa möjliga kvalitet i de insatser och det stöd 
socialtjänsten ansvarar för. 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen Kalix 
Kommun ska på ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt 
med sikte på ständiga förbättringar, vara stommen i verksamheten. 
 
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 är kvalitetsledningssystemet en del av det 
systematiska analysarbete som genomförs. Resultaten ska ligga till 
grund för verksamhetsutveckling och säkerställa likvärdig service för 
kvinnor och män, flickor och pojkar.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse 2018 
Tjänsteskrivelse, 2019-04-23 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 55 Dnr 2019-00059 70 

Aktuellt inom socialtjänsten 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef går igenom aktuella frågor inom 
socialtjänstpolitiken.  
 
Beslutsunderlag 
Socialchefsnätverket SKL 14 februari 2019 
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§ 56 Dnr 1385  

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationerna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef och ordförande informerar i aktuella ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
Beredskap vid bristsituation avseende kritiska medicintekniska produkter 
med anledning av hård Brexit, ny medicinteknisk förordning (MDR) m.m 
från Sveriges kommuner och landsting. 
 
Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar från Migrationsverket .   
 
 


