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 Socialnämnden    
 
 
Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 5  
Tisdag 24 april 2018, OBS! kl.08:00  
 
För allas trevnad, undvik starka dofter vid sammanträden i offentliga lokaler! 
 
Procedurfrågor 
Sammanträdet öppnas 
Anmälan av jäv 
Val av protokolljusterare 
Justeringsdag och tid 
 
Information 
Kl.08:30-09:30 Ingela Öhman, p1  MAS 
Kl.09:45-10:30 Emma Keränen, p2  personalhandläggare 
  Eva Askebrand, p2  personalhandläggare 
Kl.10:30-10:50 Lena Junros Nilsson, p3 avdelningschef Funktionshinder 
Kl.10:50-12:00 Marie Rydström, p4-19,20-22 ekonom 
Kl.13:00-14:30 Marie Johansson, p20-22 avd.chef Kvalitetssäkring
                                                  Bemanning 
  Hedvig Stenmark, p20  statistikhandläggare 
  Thomas Pettersson, p20 ekonomichef  

Christoffer Essman, p20 Ensolution 
  Oscar Lannerhjelm, p20 Ensolution 
Kl.14:45-  p 21-22 (M.J, M.R)                  
 
 
Ärendeförteckning 
 
 

1 Patientsäkerhetsberättelse 

2 Personalredovisning med hälsobokslut och sjukfrånvaro 
 

3 Ansökan avseende höjning av habiliteringsersättning inom daglig verk-
samhet LSS 

4 Socialnämndens budgetuppföljning mars 2018 

5 Taxa för boende vid studier vid annan ort, beslutas av socialnämnden 

6 Taxa för tillfällig dödsboförvaltning, beslutas av socialnämnden 

7 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslutas av socialnämnden 

8 Taxa för vård och behandling inom missbruksvården, beslutas av soci-
alnämnden 
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9 Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, beslutas av socialnämn-
den 

10 Taxa för vård- och omsorgsavgift, beslutas av kommunfullmäktige 

11 Taxa för trygghetslarm, beslutas av kommunfullmäktige 

12 Taxa för avlastning-korttidsvård, beslutas av kommunfullmäktige 

13 Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården, beslutas av kommun-
fullmäktige 

14 Taxa för kost, beslutas av kommunfullmäktige 

15 Taxa för förbrukningsartiklar, beslutas av kommunfullmäktige 

16 Taxa för färdtjänst, beslutas av kommunfullmäktige 

17 Taxa för medboende, beslutas av kommunfullmäktige 

18 Socialnämndens investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 

19 Socialnämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021 

20 Redovisning av resultat och analys av kostnad per brukare för 2017 

21 Redovisning av bemanningsanalysen för vård- och omsorgsboenden 

22 Tilläggsanslag 2018 - Översyn av socialförvaltningens överkostnader 

23 Revisionsgranskning - samverkan avseende personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

24 Val av dataskyddsombud för socialnämnden i Gällivare kommun 

25 Slutdokument - Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 

26 Återkoppling av arbetsmiljö i hemtjänstens lokaler på Lövberga 

27 Redovisning av personalomsättning inom hemvården 

28 Förvaltningschefens rapport 

29 Information om samhällsomvandlingen 

30 De kommunala råden 

31 Kurser, konferenser och återkoppling 

32 Delgivningar 

33 Anmälda delegationsbeslut 
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34 Ärendeuppföljning 

35 Yttrande till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i ärende  
8.5-24622/2017-20 avseende granskning av myndighetsutövningen 
inom IFO. 

 
 
 
 
 
Marina Eriksson  
Ordförande 


