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Socialnämnden   
 

  
  
Handlingsnummer: Socialnämnden - 2020:264  
 

 
Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 5 
Måndag 2 mars 2020, kl.09:00 
 
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; Onsdag 4 mars kl.08:00 
 
Information 
Kl.09:45-10:15 Lisett Helin-Lundman - verksamhetsutvecklare, p2  
  Anneli Markström – SAS, p2 
Kl.10:30-11:30 Ingela Öhman – MAS, p3 
Kl.13:00-14:30 Christina Hansson - kvalitetsutvecklare, p4-5   

Marie Rydström-Karlsson – ekonom, p4-7  
 
Ärendeförteckning 
 

1 Godkännande av dagordning 

2 Uppföljning av rekryteringsprocessen 

3 Patientsäkerhetsberättelse 

4 Årsredovisning socialnämnden 2019 

5 Uppföljning Internkontrollplan socialnämnden 2019 

6 Budgetuppföljning 

7 Sammanställning av ned- och avskrivningar 

8 Svar på Motion av Marina Eriksson (M), Eva Alriksson (M), Kjell Hansson (M), Benny 
Blom (M), Kjell-Åke Andersson (M), Monika Hedström (M) och Lars Alriksson (M) - 
Validering av anställda på särskilt boende samt introduktion av nyanställd personal 

9 Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens allmänna utskott 

10 Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens allmänna utskott 

11 Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens sociala utskott 

12 Fyllnadsval av ersättare till socialnämndens sociala utskott 

13 Entledigande av uppdrag som ersättare för socialnämnden i Kommunala pensionärs-
rådet 
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14 Fyllnadsval av ersättare för socialnämnden till Kommunala pensionärsrådet 

15 Entledigande av uppdrag som ordinarie representant för socialnämnden i Rådet för 
minoritetsspråk 

16 Fyllnadsval av ordinarie representant för socialnämnden i Rådet för minoritetsspråk 

17 Entledigande av uppdrag som ersättare för socialnämnden i Rådet för minoritets-
språk 

18 Fyllnadsval av ersättare för socialnämnden i Rådet för minoritetsspråk 

19 Entledigande av uppdrag som ordinarie ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor 

20 Fyllnadsval av ordinarie representant för socialnämnden i Rådet för funktionshinder-
frågor 

21 Entledigande av representant för socialnämnden i styrgruppen för samverkanspro-
jekt SEDD 

22 Fyllnadsval av representant för socialnämnden i styrgruppen för samverkansprojekt 
SEDD 

23 Förvaltningschefens rapport 

24 Information av socialnämndens presidium 

25 Information från de kommunala råden 

26 Kurser, konferenser samt återkoppling 

27 Delgivningar 

28 Delegationsbeslut 

29 Ärendeuppföljning 

 

 
 
 
 
Johannes Sundelin    Anneli Silverhav 
Ordförande     Nämndsekreterare 


