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Socialnämnden   
 

  
  
Handlingsnummer: Socialnämnden - 2021:2425  

 

Förvaltningsbyggnaden, digitalt via Teams / sammanträdesrum 1 
Torsdag 16 september 2021, kl.08:00 
 
För allas trevnad, undvik starka dofter vid sammanträden i offentliga lokaler! 
 
Procedurfrågor 
Sammanträdet öppnas 
Information om säkerhet 
Anmälan av jäv 
Val av protokolljusterare 
Justeringsdag och tid  fredag 17 september kl.08.00 
 
Information 
Kl.08:00-08:30 Christine Johansson – MAS, p2 
Kl.08:30-09:00 Anoma Wallinder – controller, p3 
Kl.09:00-09:30 Christina Hansson – kvalitetsutvecklare, p4 
Kl.09:30-09:45 Rast 
Kl.09:45-11:00  Emma Keränen – personalhandläggare, p5-6 
Kl.09:45-11:00   Eva Askebrand – personalhandläggare, p5-6 
Kl.09:45-11:00   Lisett Helin Lundman – verksamhetssamordnare, p5-6 
Kl.09:45-11:00  Maria Karlsson – arb.miljö/kompetensutvecklare, p6 
Kl.11:00-11:30 Lena Junros-Nilsson – avd.chef, p7-8 
Kl.13:00-15:00 Anna Nilsson – SAS, p9 
Kl.15:00-15:15 Rast 
Kl.15:15-16:15 Sandra Keinström Rynbäck – avd.chef, p10-11  
  Anna-Lena Niemi - avd.chef, p10-11   
Kl.16:15-16:30 Sekretess ärenden 
 
Ärendeförteckning 
 
 

1 Godkännande av dagordning 

2 Lägesbild Covid-19 

3 Budgetuppföljning 

4 Socialnämndens servicedeklaration 

5 Avstämning uppdrag - Utredning av framtida kompetensbehov inom so-
cialnämndens verksamhetsområden 

6 Hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 

7 Tjänstgöringsgrader, kostnader och resurser inom personlig assistans 

8 Titlar inom funktionshinderområdet 

9 Utbildning för socialnämndens ledamöter i Systematiskt kvalitetsarbete 
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10 9 timmars natt inom socialförvaltningen för verksamheter med avance-
rad resursplanering 

11 Framtidens äldreomsorg - korttidsenhet 

12 Uppföljning av förbättringsåtgärder avseende handläggning och doku-
mentation inom Biståndsenheten 

13 Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens allmänna ut-
skott 

14 Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens allmänna utskott 

15 Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens sociala ut-
skott 

16 Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens sociala utskott 

17 Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens allmänna ut-
skott 

18 Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens allmänna utskott 

19 Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens sociala ut-
skott 

20 Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens sociala utskott 

21 Förvaltningschefens rapport 

22 Information från socialnämndens presidium 

23 Information från de kommunala råden 

24 Kurser, konferenser samt återkoppling 

25 Delgivningar 

26 Ärendeuppföljning 

 

 
 
 
 
Johannes Sundelin 
Ordförande 


