
 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-09-28 1 (21) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 12.55  

 
Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Lars Sandberg (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Mhesun Tekleab (S) 

Ingeborg Sevastik (V) 

Cecilia Bernsten (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Anna Maria Brantedal (LPO) 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin och utredare Tobias Wistrand 

Socialchef Håkan Dahlqvist 

§§ 150-161 & 163-164: administrativ chef Margaretha Borgström  

§§ 150-155 & 162-164: tillförordnad vård- och omsorgschef Lena Nilsson Sääf 

§§ 150-155: medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode 

§§ 155-161 & 163-164: individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

§ 162: socialt ansvarig samordnare Maria Ek 

Ersättare: Marie Hägerbaum (S) 9.00-10.30, Camilla Forsberg (S), Barbro Andin Matts-

son (C), Håkan Dannberg (C), Åsa Lindstrand (-) 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 150 – 164  

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Anna-Lena Söderblom  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2016-09-28 

Datum för  
anslags uppsättande 2016- anslags nedtagande 2016- 

Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret, Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  
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§ 150 

 

Tillkommande och utgående ärenden  

 

 

 

Socialnämnden fastställer ärendelistan. 

_____ 
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§ 151 

 

Föredragningar 

 

Tillförordnad vård- och omsorgschef Lena Nilsson Sääf föredrar: 

§ 155 Information från socialkontoret 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode föredrar:  

§ 155 Information från socialkontoret 

 

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar:  

§ 156: Budgetuppföljning 2016 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar: 

§ 156: Budgetuppföljning 2016 

§ 160: Avveckling av LOV familjerådgivning 

§ 161: SUF kunskapscentrum - finansiering från 2017 

§ 163: Samverkan inom närvård i Uppsala län 2016-2018 

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar: 

§ 156: Budgetuppföljning 2016 

§ 161: SUF kunskapscentrum - finansiering från 2017 

 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Maria Ek föredrar: 

§ 162: Slutrapport; Kultur i vården 

 

Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 12.40 och 12.45. 

_____ 
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§ 152  Dnr SN-2016-67 Dpl 904 

  Dnr SN-2016-68 Dpl 904 

  Dnr SN-2016-165 Dpl 904 

 

Redovisning av delegationsbeslut  

 

Föreligger delegationslistor. 

 

1.  Arbetsutskottets protokoll 2016-09-14. 

 

2.  Beslut i vård- och omsorgsärenden 160801 – 160831 

 

3.  Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 160801 – 160831 

 

4.  Beslut i övriga ärenden registrerade 160801 – 160831 

 

Socialnämndens beslut 

 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 

______ 
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§ 153  Dnr SN-2016-11 Dpl 904 

 

Information 

 

1) Dnr SN-2015-50 Dpl 012 

Tids- och aktivitetsplan för framtagande av ny äldreplan för Östhammars kom-

mun.  

 

2) Dnr SN-2016-224 Dpl 630 

Överenskommelse mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvalt-

ningen om beredskap för barnomsorg på obekväm arbetstid (”nattis”). 

 

3) Dnr SN-2016-28 Dpl 709 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 16:48 om rättsläget gällande 

arbetskläder inom hemtjänsten. 

 

4) Dnr SN-2016-28 Dpl 709 

SKL:s cirkulär 16:50 om budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbud-

geten för år 2016.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 
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§ 154  Dnr SN-2016-217 Dpl 734 

 

Information om uppsägning av avtal för utförare av hemtjänst enligt LOV 

 

Privat hemtjänst AB har sagt upp avtalet om att utföra hemtjänst enligt LOV i 

Östhammars kommun. Avtalet avslutas formellt den 11 december 2016. Berörda 

brukare byter utförare genom kontakt med sin biståndshandläggare. 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 
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§ 155  Dnr SN-2016-12 Dpl 904 

 

Information från socialkontoret 

 

 En medarbetare har gått bort. Personalen har haft en minnesstund och erbju-

dits stöd.  

 Felaktigheter gällande ekonomiadministration inom personlig assistans har 

upptäckts. En extern revisor har upphandlats för att göra en genomlysning.  

 Mobila team och närvårdsavtalet har diskuterats på möte mellan landstinget 

och förvaltningen. Förhoppningen är att kunna ta upp närvårdsavtalet för 

beslut i december. För mobila team är planen att samlokalisera med när-

vårdsenheten och starta verksamheten i början av 2017.  

 Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har haft ett möte 

om familjecentralen. Ansvaret för samordnaren flyttas över till socialför-

valtningen.  

 Solgården kommer användas av IFO efter att socialförvaltningen tar över 

lokalerna när bygg- och miljöförvaltningen och tekniska kontoret flyttar till-

baka till kommunhuset. Verksamhetschefen för ensamkommande barn utre-

der hur lokalerna kan arrangeras på bästa sätt för att skapa bra boende. 

 Avtalet för Valöhemmet HVB för ensamkommande barn kommer förlängas 

för första kvartalet 2017 för att underlätta ungdomarnas flytt från Valö-

hemmet till Solgården/Solbacken. 

 Samtal pågår om att flytta ansvar för daglig verksamhet till socialförvalt-

ningen men att utförandet enligt LOV och i intern regi fortsätter som tidi-

gare. Ärendet kommer till socialnämnden för beslut innan årsskiftet.  

 Östhammars kommun ligger långt fram gällande social insatsgrupp. Befint-

liga nätverk och samverkansformer kommer användas för att ytterligare för-

bättra arbetet på området.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

 

 En avvikelse har upprättats angående ett fall på Edsvägen 16 och händelsen 

utreds. En Lex Maria-anmälan kommer att upprättas.  
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 Rehabiliterande insatser förekommer överallt i socialförvaltningens verk-

samheter utifrån de individuella behoven. Ansökan om korttidsplats med re-

habilitering som beviljas verkställs på närvårdsenheten. I biståndsbedöm-

ningen av ansökningar för rehabilitering arbetar man i en tvärprofessionell 

behovsbedömningsgrupp för att få underlag för hur rehabilitering kan ges 

vid korttidsplats eller i hemmet. Information om ansvarsfördelning mellan 

kommun och landsting. 

 

Tillförordnad vård- och omsorgschef Lena Nilsson Sääf och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska Anette Frode föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 
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§ 156  Dnr SN-2016-95 Dpl 042 

 

Budgetuppföljning 2016 

 

Föreligger prognos nettokostnader socialförvaltningen till och med augusti 2016, 

driftbudget till och med augusti 2016 för vård och omsorg, personalkostnader 

inom vård och omsorg samt kostnadsutveckling för försörjningsstöd. 

 

Diskussion angående kostnader för timvikarier.  

 

Administrativ chef Margaretha Borgström och socialchef Håkan Dahlqvist före-

drar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 

 

Föreligger diagram över personalkostnader inom vård och omsorg till och med 

september. 

 

Administrativ chef Margaretha Borgström, socialchef Håkan Dahlqvist samt 

individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 
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§ 157  Dnr SN-2015-5 Dpl 002 

 

Ändring 

Delegationsbestämmelser för socialnämndens verksamhetsområden 

 

Föreligger förslag till ändringar i socialnämndens delegationsbestämmelser för 

att hyra ut lägenheter dels inom vård och omsorgs boenden och dels inom indi-

vid- och familjeomsorgens verksamhet med sociala kontrakt.  

 

Redovisas förslag att ändra socialnämndens delegationsbestämmelser för slut-

attest av försörjningsstöd i verksamhetssystemet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Områdeschef för biståndshandläggning ges delegation att hyra ut bistånds-

bedömda lägenheter i särskilda boenden som ägs av eller redan hyrs av Öst-

hammars kommun. 

 

Verksamhetschef ges delegation att hyra ut lägenheter i andra hand utifrån  

biståndsbeslut om sociala kontrakt. 

 

IFO-chef, verksamhetschef för vuxenenheten och enhetens samordnare ges dele-

gation för slutattest av försörjningsstöd i verksamhetssystemet. 

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Områdeschef för biståndshandläggning ges delegation att hyra ut bistånds-

bedömda lägenheter i särskilda boenden som ägs av eller redan hyrs av 

Östhammars kommun. 

 

Verksamhetschef ges delegation att hyra ut lägenheter i andra hand utifrån  

biståndsbeslut om sociala kontrakt. 

 

IFO-chef, verksamhetschef för vuxenenheten och enhetens samordnare ges 

delegation för slutattest av försörjningsstöd i verksamhetssystemet. 

_____ 
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§ 158  Dnr SN-2015-403 Dpl 701 

 

Internkontroll 

 

Föreligger internkontroll av: 

 Skyddsbedömningar inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 Placeringsprocessen barn och ungdom inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 Förhandsbedömningar inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden godkänner internkontrollen för  

 Skyddsbedömningar inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 Placeringsprocessen barn och ungdom inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 Förhandsbedömningar inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 

För placeringsprocessen ska kontroll 2 av 2 innehålla en återkoppling gällande 

åtgärdsplanen.  

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden godkänner internkontrollen för  

 Skyddsbedömningar inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 Placeringsprocessen barn och ungdom inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 Förhandsbedömningar inom IFO (kontroll 1 av 2) 

 

För placeringsprocessen ska kontroll 2 av 2 innehålla en återkoppling  

gällande åtgärdsplanen.  

_____ 
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§ 159  Dnr SN-2016-211 Dpl 006 

 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2017 

 

Föreligger förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden samt socialnämn-

dens arbetsutskott under 2017.  

 

Om kommunfullmäktiges sammanträde infaller en tisdagskväll före ett av  

arbetsutskottets eller socialnämndens sammanträde flyttas personärenden till sist 

på sammanträdet så att starttiden blir kl. 9.00 istället för 8.00.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2017. 

_____  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2017. 

 

 Arbetsutskott Socialnämnd Studiedag 

Januari 11 25  

Februari 8 22  

Mars 8 22 15 

April 12 26  

Maj 10 24  

Juni 14 28  

Augusti 9 23  

September 13 27  

Oktober 11 25 18 

November 8 22  

December 6 20  

 

_____ 
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§ 160  Dnr SN-2016-117 Dpl 715 

  Dnr SN-2016-223 Dpl 055 

 

Avveckling av LOV familjerådgivning 

 

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda familjerådgivning, 5 kap 3§ Social-

tjänstlagen (2001:453). Familjerådgivningen i Östhammars kommun omfattas av 

lagen om valfrihetssystem, LOV, sedan 2011-01-01 efter beslut av socialnämn-

den 2010-08-25. 

 

Redovisas förslag att avveckla LOV inom familjerådgivningen i Östhammars 

kommun. Detta mot bakgrund av att det i dagsläget inte finns någon utförare 

enligt LOV samt att sannolikheten att nya utförare etablerar sig bedöms som 

liten.  

 

Föreligger underlag daterat 2016-08-30. 

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden beslutar att avveckla LOV i familjerådgivning. 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att upphandla familjerådgivning enligt LOU.  

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden beslutar att avveckla LOV i familjerådgivning. 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att upphandla familjerådgivning enligt 

LOU.  

_____ 
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§ 161  Dnr SN-2016-64 Dpl 712 

 

SUF kunskapscentrum - finansiering från 2017 

 

SUF Kunskapscentrum (Samverkan Utveckling Föräldraskap) arbetar med stöd 

till barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning 

eller andra kognitiva svårigheter. Både barn och föräldrar lever ofta under dåliga 

ekonomiska förhållanden, är socialt isolerade, har liten eller ingen tillgång till ett 

stödjande nätverk och har ofta dålig psykisk och fysisk hälsa. 

 

Regionförbundet i Uppsala län föreslår att verksamheten vid SUF Kunskapscent-

rum permanenteras samt att finansieringen delas mellan landstinget (50%) och 

kommunerna (50% fördelat efter befolkningsmängd). 

 

I Östhammars kommun har finansieringen tidigare delats på socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden.  

 

Föreligger förvaltningens underlag i ärendet.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden beslutar att bidra med permanent finansiering av verksamheten 

”samverkan utveckling föräldraskap” (SUF) enligt fastställd regional fördel-

ningsmodell. 

 

Beslutet gäller förutsatt att kostnaden är den som angivits i underlaget: 91 000 kr 

för Östhammars kommun år 2017.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tillfrågas angående att även fortsatt dela Öst-

hammars kommuns kostnad.  

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist samt individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjö-

berg föredrar ärendet.  
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Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden beslutar att bidra med permanent finansiering av verksam-

heten ”samverkan utveckling föräldraskap” (SUF) enligt fastställd regional 

fördelningsmodell. 

 

Beslutet gäller förutsatt att kostnaden är den som angivits i underlaget: 

91 000 kr för Östhammars kommun år 2017.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tillfrågas angående att även fortsatt dela 

Östhammars kommuns kostnad.  

 

Årsredovisning för verksamheten 2017 ska redovisas till socialnämnden.  

_____ 
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§ 162  Dnr SN-2014-230 Dpl 730 

 

Slutrapport 

Kultur i vården 

 

Arbetsutskottet har i uppdrag att föra fortsatta samtal med kulturnämnden angå-

ende utveckling av kultur i vården. 

 

Diskussion kring hur kulturarbetet ska utvecklas och bedrivas samt vilka resur-

ser som krävs.  

 

Arbetsutskottets beslut 14-11-05 

 

Ärendet återupptas på arbetsutskott i början av 2015. 

_____ 

 

Diskussion kring möjlighet att i projekt utveckla arbetet med kultur i vården. 

Projektet bör syfta till att genomföra aktiviteter, lyfta förhållningssätt och kul-

turens roll för hälsan. Projektet bör komplettera existerande aktiviteter och frivil-

liga insatser. Personalen bör involveras. Projektet bör genomföras med extern 

projektledare med adekvat kompetens.  

 

Arbetsutskottets beslut 15-02-11 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att bjuda in lämplig kompetens för samtal 

kring utformning av projekt i kommande arbetsutskott. 

_____ 

 

Etnolog Maria Ek berättar om olika modeller som kan användas för arbete med 

kultur i vården, kultur och hälsa och kultur för äldre. Det finns forskning på de 

positiva effekter som fås av att använda kultur i vården. Viktiga framgångsfak-

torer är att: se till individens behov och därför ha varierat utbud, brukaren ska få 

vara medskapare i kulturen, involvera personalen men även ta in externa kultur-

aktörer, verksamheten rör sig över gränsen mellan kultur och omsorg, uppdraget 

avgränsas för att fokusera på kvalitet i en mindre del, skapa bra struktur, ha 

långsiktighet i arbetet samt dokumentera arbetet som bedrivs.  

 

Det är även nödvändigt att ta hänsyn till grupper med särskilda behov, exempel-

vis dementa. Det är viktigt att involvera anhöriga, som kan bidra till att ge en 

bild av den enskilde brukaren. Kärnan i kulturarbetet ska utgöras av brukaren, 
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anhörig och personal och förutsättningar ges av nämnd och förvaltning. Det är 

ofta positivt att involvera personer från samhället.  

 

Diskussion kring att skapa möjligheter för ett projekt, resurser som krävs för 

detta, lämpliga utgångspunkter och målgrupp.  

 

Arbetsutskottets förslag 15-03-11 

 

Ett projekt för utveckling av kultur i vården igångsätts.  

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att rekrytera projektledare samt skapa en pro-

jektplan. Projektplanen ska omfatta tidsplan, personalresurser, ekonomiska re-

surser samt plan för utvärdering.  

_____ 

 

Socialnämndens beslut 15-03-25 

 

Ett projekt för utveckling av kultur i vården igångsätts.  

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att rekrytera projektledare samt skapa en  

projektplan. Projektplanen ska omfatta tidsplan, personalresurser, ekonomiska 

resurser samt plan för utvärdering.  

_____ 

 

Redovisas ramarna för projektet samt en lägesrapport. Projektplan redovisas i 

november. Redovisas syfte och frågeställningar, målgrupper, projektets uppdrag, 

preliminär tidsplan, resultatspridning samt en lägesrapport för projektet.  

 

Projektledare för kultur i vården Maria Ek föredrar ärendet.  

 

Socialnämnden tar del av informationen. 15-09-23 

_____ 

 

Projektledare för kultur i vården Maria Ek och områdeschef Lena Nilsson Sääf 

föredrar ärendet.  

 

Föreligger projektplan samt tidplan.  

 

Diskussion angående budget för projektet.  

 

Arbetsutskottets förslag 15-11-11 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

 

Projektplanen ska kompletteras med reviderade uppgifter för personalresurser 

och ekonomiska resurser. 

_____ 
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Projektledare för kultur i vården Maria Ek föredrar ärendet. Områdeschef Lena 

Nilsson Sääf deltar. 

 

Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad informerar om att styrgruppen  

kommer diskutera olika modeller för att utvärdera projektet.  

 

Föreligger projektplan samt tidplan.  

 

Socialnämndens beslut 2015-11-25 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

 

Projektplanen ska kompletteras med reviderade uppgifter för personalresurser 

och ekonomiska resurser. 

_____ 

 

Föreligger utkast till slutrapport för projektet kultur i vården Edsvägen 16. 

 

Arbetsutskottets beslut 2016-08-10 

 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) får i uppdrag att skriva en genomförandeplan 

för fortsatt arbete med kultur i vården.  

 

Ärendet återupptas i september.  

_____  

 

Föreligger slutrapport för projektet kultur i vården Edsvägen 16 inklusive bilaga: 

genomförandeplan för socialt innehåll och kultur i vården (KIV) inom vård och 

omsorg. 

 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Maria Ek föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden tar del av slutrapporten för projektet kultur i vården Edsvägen 

16. Socialförvaltningen får i uppdrag att uppmärksamma kulturombudens goda 

arbete under projekttiden.  

 

Socialnämnden ställer sig bakom genomförandeplanen för socialt innehåll och 

kultur i vården inom vård och omsorg.  

_____ 

 

Föreligger slutrapport för projektet kultur i vården Edsvägen 16 inklusive bilaga: 

genomförandeplan för socialt innehåll och kultur i vården (KIV) inom vård och 

omsorg. 

 



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-09-28 19 (21) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Maria Ek föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av slutrapporten för projektet kultur i vården Eds-

vägen 16. Socialförvaltningen får i uppdrag att uppmärksamma projektle-

darens och kulturombudens goda arbete under projekttiden.  

 

Socialnämnden ställer sig bakom genomförandeplanen för socialt innehåll 

och kultur i vården inom vård och omsorg.  

_____ 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-09-28 20 (21) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163  Dnr SN-2016-213 Dpl 901 

 

Samverkan inom närvård i Uppsala län 2016-2018 

 

Föreligger förslag till beskrivning av samverkan inom närvård i Uppsala län 

2016-2018.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-09-14 

 

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget. Landstinget bör få i uppdrag att 

sprida kunskap om närvårdsarbetet i hela sin organisation.  

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget. Landstinget bör få i uppdrag att 

sprida kunskap om närvårdsarbetet i hela sin organisation.  

_____ 

 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-09-28 21 (21) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164 

 

Rapporter 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar att kommunala pensionärsrådet & rådet 

för funktionsnedsatta har genomförts den 12 september 2016. Protokoll distri-

bueras till nämndens ledamöter. 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från samtal med KPMG den 13 septem-

ber 2016. Även Anna-Lena Söderblom (M) deltog.  

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från överläggning med kommunens revi-

sorer den 14 september 2016. Även Anna-Lena Söderblom (M) och Lars Sand-

berg (S) deltog. Mötesanteckningar distribueras till nämndens ledamöter.  

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från möte mellan kultur- och fritids-

nämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott om kultur i vården 

samt om barn och ungdomar den 15 september 2016. Även Lars Sandberg (S) 

och Anna-Lena Söderblom (M) deltog. Mötesanteckningar och statistikrapporter 

distribueras till nämndens ledamöter. 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från politisk styrgrupp närvård den 19 

september 2016. Protokoll distribueras till nämndens ledamöter. 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från möte med konsult från PWC med 

anledning av utredning om LOV inom hemtjänsten den 20 september 2016. 

 

Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från möte med barnavårdsförbundet den 19 

september 2016.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av rapporterna.  

_____ 

 


