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  Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
 närvarande  Åsa Engman, verksamhetschef hälso- och sjukvård, §§ 126-128 

    Ewa Asplund, distriktschef, § 129 
   Aki Järvinen, socialchef, §§ 130-131, § 134 
   Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare, §§ 130-131 
   Anders Bergman, miljö- och byggchef, § 132 
   Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare RCI, § 135  
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§ 126 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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§ 127 Dnr 2018.163 770 
 
Information om uppgiftsskyldighet till register över insatser 
inom den kommunala hemsjukvården 

Socialstyrelsen samlar in registeruppgifter från kommuner, landsting och 
privata vårdgivare, t.ex. till nationella hälsodataregister. Genom insamling 
av registeruppgifter är det möjligt att kontrollera uppgifternas kvalitet, pre-
sentera statistik på olika sätt, bearbeta och följa uppgifter över tid.   
 
Uppgifter lämnas i dag till Socialstyrelsens register över insatser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Den 1 januari 2019 träder en ny föreskrift 
(HSLF-FS 2017:67) ikraft som innebär att kommunerna blir skyldiga att 
lämna ytterligare uppgifter om hälso- och sjukvård. De nya inrapporterings-
uppgifterna avser hälso- och sjukvårdsåtgärder som vidtagits av legitimerad 
personal och i kommunal regi. Åtgärderna som rapporteras ska vara kopp-
lade till ICF och klassificerade enligt KVÅ på lägsta detaljnivå. 
 
International Classification of Functioning, Disability (ICF) 
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa är ett redskap 
för att bedöma hela den livssituation en individ befinner sig i, hur olika livs-
aktiviteter fungerar och hur delaktig individen är i samhället. ICF används i 
den strukturerade journaldokumentationen inom hälso- och sjukvården i 
Strömsunds kommun. 
 
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) 
KVÅ är en åtgärdskod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i 
bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur KVÅ är obligatoriska att rappor-
tera till Socialstyrelsens hälsodataregister från och med den 1 januari 2019. 
 
Insamlingen av uppgifter kommer att ske månatligen. Rapporteringen läm-
nas med två månaders eftersläpning, vilket innebär att första rapporterings-
tillfället enligt nya reglerna sker i mars 2019. Idag lämnas statistik till Social-
styrelsen varje halvår för vårdåtgärder som vidtagits för patienter i kommu-
nal hemsjukvård, som utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 
Uppgifter för andra halvåret 2018, lämnas som vanligt i februari 2019. Det 
innebär att inlämning av uppgifter kommer att ske överlappande för kvartal 
1, 2019.  
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden ta del av informationen. 
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§ 127 (forts.) 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 
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§ 128 2018.148 771 
 
Höjning av kommunens taxa för hemsjukvård för insatser från 
sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbets-
terapeuter  
 
Hemsjukvårdens uppdrag ligger inom prioriteringsgupp ett och två. De 
svårast sjuka i den palliativa vårdens olika faser, multisjuka äldre och kro-
niskt sjuka är högt prioriterade inom hemsjukvårdens verksamhet.  
 
Hemsjukvården har stora utmaningar när det gäller personal och kompe-
tensförsörjning. Bristen på legitimerad personal nationellt påverkar även 
den kommunala hemsjukvården. Vi har i dag svårigheter att rekrytera och 
hitta framförallt sjuksköterskor, distriktssköterskor och fysioterapeuter till 
vakanta tjänster.  
 
Dialog har förts internt om hur vi kan klara uppdraget utifrån den beman-
ningsproblematik som finns för att kunna nyttja resurserna där de bäst be-
hövs och minska risk för eventuell överkonsumtion av vård.  
 
Det finns ett behov av att titta på vårdflöden och minska efterfrågan där 
vårdbehovet kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom egenvård, egen-
ansvar eller annan vårdnivå. Antagen prioriteringsordningen för sjukskö-
terskor och fysioterapeuter samt arbetsterapeuter kan utgöra ett stöd.  
Förebyggande hembesök till 70- åringar bör temporärt kunna anstå i avvak-
tan på bättre bemanning. Som ett led i styrning av vårdflöden bör hemsjuk-
vårdstaxan ses över.  
 
Avgifter för kommunal hemsjukvård ligger inom maxtaxan. Den en-
skilde betalar aldrig mer för service, vård och omsorg än sitt avgiftsut-
rymme. Kommunens taxa för hemsjukvårdsinsatser från sjuksköterskor 
och distriktssköterskor har inte varit föremål för höjning sedan 2013, 
kommunfullmäktige den 12 juni 2013, § 88.  
 
Den 1 april 2016 höjdes patientavgiften inom Region Jämtland Härjeda-
len till 300 kronor per besök oavsett yrkeskategori. Kommunens avgifter 
för hälso- och sjukvård bör följa utvecklingen av avgifter inom region 
Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvård. Omvärldsanalys i länet visar 
att kommunens taxa för hemsjukvård ligger något lägre i förhållande till 
andra kommuner.  
 
Hemsjukvårdsinsatser som ges enbart av fysioterapeut och eller arbetste-
rapeut har aldrig omfattats av hemsjukvårdstaxan. 
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§ 128 (forts.) 
 
Då det är ett antal år sedan taxan för hemsjukvård ändrades föreslås en 
höjning. Arbetsutskottet föreslår att det samtidigt inför en hemsjukvårds-
taxa för insatser som ges enbart av fysioterapeut och arbetsterapeut. 
Taxan bör också vara enhetlig med samma avgift om 300 kronor per må-
nad oavsett antal besök. Har den enskilde avgiftsbelagd hemsjukvård 
från sjuksköterska/distriktssökterska och ett hemsjukvårdsbehov upp-
står från fysioterapeut eller arbetsterapeut, inryms det i samma taxa om 
300 kr/månad.  
 
Nuvarande avgift för  
Hemsjukvård  

Föreslagen avgift för  
Hemsjukvård  

1 besök/ månad                 150 kr 1 besök eller flera/ månad 300 kr 
 2 besök/ månad eller fler 200 kr 

 
Beräkning och utredning visar att 20 % av personer med regelbunden 
hemsjukvård har avgiftsutrymme vid en höjd taxa.  
 
Höjning av kommunens taxa för insatser från sjuksköterskor, distrikts-
sköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter beräknas öka intäkterna 
med ungefär 100 000 - 130 000 kronor per år.   
 
Förslag till beslut   

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
kommunens taxa för insatser för hemsjukvård från sjuksköterskor,  
distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till 300 kr/månad, 
oavsett antal besök. 
 
Beredning 
 
AU § 82/2018 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
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Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
kommunens taxa för hemsjukvård för insatser från sjuksköterskor,  
distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till 300 kr/månad, 
oavsett antal besök. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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§ 129  Dnr 2018.158 700 
 
Information om projekt inom VälTel, Välfärdsteknologiska 
TestLabs 

Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord Tröndelag har startat interreg-
projektet VälTel. VälTel står för välfärdsteknologiska testlabs och erbjuder 
en arena för företag att utveckla, testa och utvärdera lösningar tillsammans 
med kommuner och regioner. Syftet är att hjälpa till att lösa utmaningarna 
inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård i Mittnorden med hjälp av välfärds-
teknologi. 
 
Projektet pågår fram till juni 2019 med trolig förlängning under sex måna-
der. 14 kommuner, tre län/regioner, ett kommunförbund, 16 företag och 
universitet är involverade och samarbete pågår med ytterligare ett  
30-tal företag. 
 
VälTel arbetar med välfärdsteknologi för lösningar inom följande områden: 
 
• Hälsorum och mobila hälsolösningar 
• Uppkopplade hem 
• Akut stöd 

 
Strömsunds kommun, vård- och socialförvaltningen har deltagit/deltar i tre 
testbäddar: 

  
• Skill Aid, en introduktionsapplikation.  

Applikationen, som har använts i hela kommunen från juni—september, 
säkrar att alla nyanställda får samma grundläggande introduktion. Föru-
tom Strömsund så har Åre och Östersund använt applikationen. Utvär-
dering sker i dagarna.  
 

• Wivra, en kommunikationsapplikation för boende och anhöriga  
Används på försök vid särskilt boende på Åshamra där 15 anhöriga har 
applikationen. Projektet pågår under september—december 2018. 
 

• Digital nattillsyn, tillsyn via sensorer.  
Försöket kommer att starta på en avdelning vid särskilt boende  
Åshamra. Hela vården påverkas om sömnen är dålig. Projektet ska visa 
om ny teknik kan förbättra för de boende under natten. Samtycke in-
hämtas från berörda vårdtagare enligt den nya dataskyddsförordningen 
GDPR. 
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Förslag till beslut  
 
Socialnämnden tar del av information om projekt inom VälTel. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut samt 
att uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma med ny infor-
mation om projekt inom VälTel vid socialnämndens sammanträde i april 
2019. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av information om projekt inom VälTel samt uppdrar 
till vård- och socialförvaltningen att återkomma med ny information om 
projekt inom VälTel vid socialnämndens sammanträde i april 2019. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-10-17  11 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 130  Dnr 2018.44  700 
 
Preliminär verksamhetsprognos per september 2018 
 
Preliminär verksamhetsprognos per september 2018 redovisas.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av preliminär verksamhets-
prognos per september 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
  
Socialnämnden tar del av preliminär verksamhetsprognos per september 
2018.  
 
_____ 
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§ 131 Dnr 2018.43 700 
 
Budget och mål 2019 
 
Redovisning lämnas över budget per ändamål åren 2017, 2018 och förslag 
för år 2019.  
 
Vad händer i verksamheten 2019 
2019 års budget har uppräknats med ca 2,8 %. 
Totalt tilldelas socialnämnden 338 923 tusen kronor.  
 
Budgetsatsningar 
• 10 tjänster till bemanningsenheten. 
• Avgiftsfri avlastning de första 20 timmarna för anhöriga i hemmet.  
• Höjd habiliteringsersättning till brukare inom LSS.  
• Förstärkt arbetsmarknadsenhet för att få fler i sysselsättning. 
• Utbyggnad av Wi-Fi i kommunens boenden.  
 
Övergripande 
Socialnämnden har under de senaste åren arbetat med att analysera och 
kartlägga de olika verksamhetsgrenarna inom socialnämndens område. 
Analyser visar att verksamheterna är i gott skick och drivs med relativt god 
effektivitet. 
 
Särskilda boenden 
Vårdbehovsmätningar inom de särskilda boendena har visat att tidigare 
nyckeltal för grundbemanning, 0,63 tjänster per boende är ett bra riktvärde. 
Grundbemanning i särskilt boende budgeteras därför fortsatt till nivån 0,63 
tjänst/vårdtagare.  
 
Hemvård 
Arbetet med att utveckla hemtjänstverksamheten fortsätter. Införande av 
planeringsstöd, nyckelfri hemtjänst och kompetensutveckling för medarbe-
tare är viktiga parametrar för att kunna frigöra mer tid till brukarna. Med ett 
individuellt anpassat anhörigstöd, kan anhöriga få stöd och avlastning på 
olika sätt, till exempel som avlastning i hemmet eller via korttidsboendet 
Gästis. Avlastning i hemmet är avgiftsfri de första 20 timmarna. 
 
Hemsjukvård/Kommunrehab 
1 januari 2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slu-
ten hälso- och sjukvård ikraft. Syftet med lagen är att patienter som inte 
längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska 
kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt, och för det krävs bra sam- 
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verkan mellan alla aktörer. Det krävs god tillgång till korttidsplatser för att 
fortsatt kunna bibehålla en snabb hemgång för patienterna. 
 
Omsorgen av funktionsnedsatta, Stöd och Service LSS 
Inom Stöd och Service dagverksamheten har ett lyckat samarbete med det 
lokala näringslivet skapat en mängd praktikplatser och utvecklande syssel-
sättning för brukare. En ökad andel äldre brukare inom omsorgen av funk-
tionsnedsatta innebär att våra boenden kommer att behöva tillgänglighets- 
anpassas ytterligare. Ett resursfördelningsverktyg kommer under året att  
införas så att personalresurserna blir jämnt fördelat i verksamheten. Från  
den 1 januari 2019 höjs nivån på habiliteringsersättning för deltagare i daglig 
verksamhet till 50 kronor för heldag och 25 kronor för halvdag. 
 
Individ och familjeomsorgen/Bistånd 
Inom individ och familjeomsorgen har trenden med sjunkande försörjnings-
stöd senaste åren brutits och kostnaden för dem som står långt från arbets-
marknaden ökar. Socialnämnden arbetar intensivt med att öka antalet extra-
tjänster i vård- och socialförvaltningen och övriga förvaltningar.  
 
Familjevårdsteam, boendestöd och en samlad öppenvårdsverksamhet utgör 
ett viktigt förebyggande arbete för att undvika dyra placeringar. Länets ge-
mensamma satsning på familjehemscentrum bidrar till färre institutionspla-
ceringar utanför vår kommun. Satsningen tillsammans med Region Jämt-
land/Härjedalen med en ungdomsmottagning i Strömsund har ökat till-
gängligheten för stöd och råd till ungdomar. Kommunen samverkan med 
regionen i Familjecentralen utgör också en viktig förebyggande insats.  
Biståndsenheten arbetar vidare med införandet av arbetsmetoden  
”Individens behov i centrum”.  
 
Personal 
Socialnämnden ser allvarligt på sjuktalen och under 2019 fortsätter arbetet 
för att reducera sjukfrånvaron. Ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, saluto-
gent ledarskap och kommunikation är betydelsefullt för att stärka verksam-
heten.  
 
För att möta det kommande personalförsörjningsbehovet arbetar social-
nämnden fortsatt med rekrytering samt att ordna praktikplatser och extra-
tjänster. Samarbete sker med Arbetsförmedling, Vård- och omsorgscollege 
och andra kommuner i länet i olika projekt för att förbättra möjligheter att få 
nya medarbetare till vård- och omsorgsyrket.   
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Under 2019 kommer bemanningsenheten att hantera socialnämndens vika-
riebehov på samtliga orter exklusive Frostviken. Det ska underlätta per-
sonalförsörjningen och medel avsätts även för att öka antalet fasta tjänster i 
bemanningsenheten med motsvarande 10 heltidstjänster.  
 
Vad händer framåt? 
Ny teknik möjliggör i högre utsträckning ett ökat inflytande för den enskilda 
individen. I takt med att kommunens bredband förstärks ökar möjligheten 
att ge den enskilde en mer frekvent kontakt med hemtjänst och hemsjuk-
vård. Förbättrad internetuppkoppling på våra boenden skapar förutsätt-
ningar för individer att ta del av digitala tjänster. Välfärdsteknologin skapar 
bättre förutsättningar för de som vill kunna fortsätta att bo kvar hemma. 
Teknikutvecklingen går med snabba steg och socialnämnden deltar aktivt i 
olika projekt för att vara med i den utvecklingen. 
 
Sammantaget har socialnämnden ett bra utgångläge inför 2019 med en väl 
fungerande verksamhet med skicklig och engagerad personal vilket kommer 
att resultera i god och kostnadseffektiv service till kommunens invånare. 
 
Redovisning lämnas över förslag till mål för socialnämnden 2019.  
 
MBL-förhandlingar har skett med berörda fackliga organisationer den  
8 oktober 2018.  
 
Yrkande 
  
Ordföranden yrkar följande 
 
Socialnämnden antar budget för 2019 enligt förslag. Bilaga. 
 
Socialnämnden antar mål för 2019 enligt förslag. Bilaga.  
 
Målen 1, 2, 5, 13, 14, 15 och 16 ska redovisas till kommunfullmäktige tre 
gånger per år.  
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Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden antar budget för 2019 enligt förslag. Bilaga. 
 
2. Socialnämnden antar mål för 2019 enligt förslag. Bilaga.  
 
3. Målen 1, 2, 5, 13, 14, 15 och 16 ska redovisas till kommunfullmäktige tre 

gånger per år.  
 

_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 



Bilaga 1

Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

983 983 924 924 939 939
29 035 273 28 762 27 556 273 27 283 25 958 510 25 448

700  Biståndsenhet 4 361 4 361 4 082 4 082 2 952 2 952
711  Bostad med särskild 31 858 1 094 30 764 33 399 854 32 545 32 590 708 31 882
        service, vuxna.
713  Dagverksamhet 7 288 81 7 207 7 197 81 7 116 6 440 119 6 321
717  Pers. assistans 28 757 19 904 8 853 31 272 22 763 8 509 29 594 20 090 9 504
718  Stödinsatser 6 632 172 6 460 7 632 172 7 460 7 134 160 6 974
752  Ekonomienhet 15 522 1 758 13 764 16 030 1 758 14 272 17 139 1 166 15 973

754 Boendestödjare 2 114 8 2 106 1 488 8 1 480 1 350 7 1 343

755 Vuxenenhet/Öppenvård 9 226 775 8 451 9 700 775 8 925 12 357 1 447 10 910
756  Familjecentralen 107 107 107 107 124 2 122
757 Barn och familj 20 438 3 147 17 291 18 185 2 447 15 738 27 398 2 683 24 715

Budget 2019
Ändamål / verksamhet

Vård- och socialförvaltning

Nämnd: Socialnämnd

007  Socialnämnd

Driftbudget  (tkr)

Bokslut 2017

Chef : Aki Järvinen

Ordförande: Karin Näsmark 

Budget 2018

197  Ledning och adm.

Dnr 2018.43-700     Bil SN 2018-10-17 § 131



Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto
685 685 935 935 672 672

14 006 7 416 6 590 9 007 3 716 5 291 0
771  Särskilt boende 95 379 12 323 83 056 92 635 12 748 79 887 93 299 13 209 80 090
776  Nattlag 28 874 28 874 27 359 27 359 26 696 26 696

778  Trygghetsboende 1 571 1 571 1 571 1 571 1 496 5 1 491

781  Hemvård 64 219 5 778 58 441 61 537 5 488 56 049 60 227 6 342 53 885
782  Hemsjukvård 21 808 1 153 20 655 21 073 1 145 19 928 20 363 1 046 19 317
785  Kommunrehab 10 237 295 9 942 9 593 295 9 298 9 298 456 8 842

393 100 54 177 338 923 381 282 52 523 328 759 376 026 47 950 328 076
338 923 328 759 315 644

0 0 -12 432Nettoresultat

Budget 2019

730  Sysselsättningsåtgärde

759  Familjerätt

Resultaträkningar (tkr)

Ändamål / verksamhet

Totalt

Budget 2018

Budgetram (netto)

Bokslut 2017



54 177 52 523 47 950
-393 100 -381 282 -376 026

-247 -247 -220

-339 170 -329 006 -328 296

338 923 328 759 315 644
Kommunbidrag - kapitalkostnader 247 247 220

0 0 -12 432

Kapitalkostnader

Bokslut 2017Budget 2019

Verksamhetens nettokostnad

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

Kostnader

ÅRETS RESULTAT

Intäkter

Budget 2018
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KF Övergripande mål 2019-2020 
 

 
Förslag SN 2019 
 

 
Uppföljning 

 
Fortsatt god ekonomisk hushållning  
 

 
1 
Kostnaden per biståndsbeslutad timme 
inom hemtjänsten i kommunen ska 
minska i förhållande till kostnaden 2018. 
 
KF 
 

 
 
3 gånger per år 
 

 
KF Prioriterade mål 
 

  

 
Omsorgen om 
individer och familjer 
 

 
Tidigt förebyggande 
och rehabiliterade 
insatser ska öka när 
det gäller barn och 
unga samt vuxna 
med 
missbruksproblem 

 
2 
Kvinnor och män upplever en markant 
positiv förändring i sina liv efter kontakt 
med öppenvården. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

  
Kommuninvånarnas 
förmåga till egen 
försörjning ska 
stärkas 
 

 
3 
Andelen personer som är långvarigt 
beroende (10-12 månader) av ekonomiskt 
bistånd ska minska i förhållande till 2018. 
 

 
 
1 gång per år 
 

 
4 
Minst 40 % av kvinnor och män som fått 
ekonomiskt bistånd och deltagit i 
trepartsmöte har sysselsättning eller 
minskat bidragsberoende 6 mån senare. 
 

 
2 gånger per år 
 

 
Folkhälsa 
 

 
Psykisk ohälsa bland 
barn och unga ska 
minska 
 

 
5 
90 % av de ungdomar som besöker 
ungdomsmottagningen i Strömsund ska 
vara nöjda med besöket. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
Vård och omsorg 
 

 
Vårdtagares/brukares 
inflytande över sin 
vardag ska öka 
 

 
6 
Andelen kvinnor och män som är 
ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 
ska uppgå till minst 95 %. 
 

 
1 gång per år 
 

 
7 
Andelen kvinnor och män som är 
ganska/mycket nöjda med sitt särskilda 
boende ska uppgå till minst 85 %. 
 

 
1 gång per år 
 

 
8 
Av de kvinnor och män som utifrån ett 
hemsjukvårdsbeslut haft kontakt med 
arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och 
män ha ett individuellt formulerat mål i 
patientjournalen. 

 
1 gång per år 
 

 
9 
Av de kvinnor och män som utifrån ett 
hemsjukvårdsbeslut haft kontakt med 
fysioterapeut/ sjukgymnast ska 80 % av 
kvinnor och män ha ett individuellt 
formulerat mål i patientjournalen. 
 

 
1 gång per år 
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Förslag SN inriktningsmål 2019 

 
Förslag SN 2019 

 

 
Verksamheten bedrivs med god kvalitet 

 
10 
Nattfasta för kvinnor och män i särskilt 
boende ska i medeltal vara max 11 timmar. 

 
 
2 gånger per år 

 
Verksamheten bedrivs med god tillgänglighet 

 
11 
Väntetiden i medeltal för att få beslut om 
ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte 
överskrida 10 dagar för kvinnor och män. 
 

 
2 gånger per år 
 

 
12  
Väntetiden i medeltal för nya vårdtagare för 
att få beslut om hemtjänst i ordinärt 
boende ska inte överskrida 10 dagar för 
kvinnor och män. 
 

 
2 gånger per år 
 

 
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert 
sätt 

 
13 
Kvinnor och män som får hemtjänst möter i 
genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 
14 dagar. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
14 
Kvinnor och män bosatta i särskilt boende 
får sin omvårdnad av i genomsnitt högst 12 
vårdpersonal under 14 dagar eller högst 50 
% av den totala personalgruppen som 
arbetat under 14 dagar. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
15 
80 % av personer 65 år och äldre i palliativ 
vård smärtskattas under sista 
levnadsveckan. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
16 
80 % av närstående till avlidna 65 år och 
äldre har erbjudits eftersamtal. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
17 
75 % av kvinnor och män som bor i bostad 
med särskild service upplever trygghet 
med boendets personal. 
 

 
1 gång per år 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-10-17  16 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 132  Dnr 2018.129 700 
 
Revidering av delegationsordning för miljö- och byggavdel-
ningens ansvarsområde; alkohollagen, lag om elektroniska ci-
garretter och påfyllningsbehållare, tobakslagen, lotterilagen 
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Arbetsutskottet beslutade den 3 oktober § 83 att uppdra till miljö- och bygg-
avdelningen att lämna nytt förslag till delegationsordning till socialnämn-
dens sammanträde den 17 oktober. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att anta delegationsordning 
för miljö- och byggavdelningens ansvarsområde; alkohollagen, lag om 
elektroniska cigarretter och påfyllningsbehållare, tobakslagen, lotterilagen 
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Socialnämndens beslut  
 
1. Socialnämnden fastställer delegationsordning för miljö- och byggavdel-

ningens ansvarsområde; alkohollagen, lag om elektroniska cigarretter 
och påfyllningsbehållare, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel. Bilaga. 

 
2. Tidigare beslutade delegationsordningar för miljö- och byggavdelning-

ens ansvarsområde upphör därmed att gälla. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
 
 
 
 
 



 Dnr 2018.129-700 Bil SN 2018-10-17 § 132 

 

 
 

             
Socialnämndens 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
för 

 
Miljö- och byggavdelningens ansvarsområde  

 
Alkohollagen 

Lag om elektroniska cigaretter  
och påfyllningsbehållare 

Tobakslagen 
Lotterilagen  

Lag om handel med  
vissa receptfria läkemedel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av Socialnämnden 2018-10-17 § 132 
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Innehållsförteckning 
 

Förkortningar 2 

Allmänna bestämmelser för delegeringen 3 

Allmänna ärenden, samt Tryckfrihetsförordningen, 
Förvaltningslagen och Kommunallagen 5 

Alkohollag 6 

Lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare  8 

Tobakslag 8 

Lotterilagen 9 

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 9 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 
  
AL Alkohollag (2010:1622) 
EL Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 
FL  Förvaltningslag (2017:900)  
FoHMFS Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2014:7) om 

kunskapsprov 
KL  Kommunallag (2017:725) 
LHRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel  
LL Lotterilagen (1994:1000) 
OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
TL Tobakslag (1993:581)  
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Socialnämndens delegationsförteckning för 
Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen och 
Lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel  
 
Allmänna bestämmelser för delegeringen  
Socialnämnden får enligt 6 kap 37 § KL uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende, eller en grupp av ärenden. 
Delegaten träder in helt i socialnämndens ställe och ett beslut som fattas 
med stöd av delegering kan inte återtas. Däremot kan socialnämnden 
återkalla sin delegation generellt eller i ett särskilt ärende  
 
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta 
nämnden mindre viktiga ärenden för att möjliggöra en effektivare 
kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 
handläggningstider.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid 
anmälas på nämndens nästa sammanträde. 
 
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande 
ärenden, A1 nedan) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till 
nämnden för avgörande. 
 
Delegaten har alltid möjlighet att återlämna delegationsrätten i ett 
ärende till nämnden 
 
Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande 
ärenden: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Beslut eller ren verkställighet 
I Kommunallagen skiljer man på nämndsbeslut som får delegeras och 
beslut som innebär en ren verkställighet. Kännetecken för nämndsbeslut 
är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och självständiga bedömningar. Beslut med ren 
verkställighet handlar om förberedande eller verkställande åtgärder 
som inte bygger på delegation. Exempel på detta kan vara 
avgiftsdebitering av en fastställd taxa. Dessa är inte beslut i lagens 
mening. 
 
 
Anmälningsskyldighet 
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till 
socialnämnden vid nästkommande sammanträde. Detta med stöd av 6 
kap 40 § KL. Anmälningsskyldighet föreligger inte för åtgärder som inte 
anses vara beslut enligt KL.  
 
 
Arbetsfördelning inom Miljö- och byggavdelningen  
Miljö- och byggavdelningens arbetsfördelning utgör ett komplement till 
delegationsordningen. Arbetsfördelningen upprättas av miljö- och 
byggchefen och gäller från det att den upprättats fram till det den 
reviderats. Arbetsfördelningen ska delges socialnämnden vid 
nästkommande sammanträde. 
 
 
Arbetsfördelningen reglerar huvudansvar och understöd för 
ärendegrupper. Den som har huvudansvaret ska följa utvecklingen 
inom området, inhämta nödvändig spetskompetens samt svara på 
frågor. Den som ger understöd kan handlägga egna ärenden under 
förutsättning att ärendegruppen är väl avgränsad inom området och att 
avgränsningen finns angiven i arbetsfördelningen. Vid semester, längre 
frånvaro eller anhopning av arbete ersätter understödjande handläggare 
den som har huvudansvaret på ämnesområdet. 
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Socialnämnden bemyndigar nedanstående delegater att på nämndens vägnar fatta 
beslut i följande ärenden med stöd av 6 kap 37 § Kommunallagen 
 

A Allmänna ärenden, samt Tryckfrihetsförordningen, 
Förvaltningslagen och Kommunallagen 

 Beskrivning Lagrum Delegat  Ersättare 
A.1 Besluta i ärenden som är 

så brådskande att 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas.  

6 kap 39 § KL  Ordförande Vice ordförande 

A.2 Besluta att avvisa en 
överklagandeskrivning 
som inkommit för sent. 

45 § FL MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.3 Besluta att avge yttrande 
till högre instans med 
anledning av 
överklagande av beslut 
som fattas med stöd av 
delegation 

 Ordförande Vice ordförande 

A.4 Besluta att överklaga 
beslut och domar som 
innefattar ändring av 
beslut som fattats med 
stöd av delegation. 

 MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.5 Besluta att utse ombud 
att företräda nämnden 
vid förhandling eller 
förrättning i mål och 
ärenden vid länsstyrelse, 
mark- och miljödomstol 
och andra myndigheter.  

6 kap 15 § KL  MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.6 Besluta att inte lämna ut 
en allmän handling.  

6 kap 3 § OSL, 
2 kap 14-15 §§ 
TF  

MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.7 Rättelse av ett beslut som 
innehåller en uppenbar 
oriktighet till följd av 
myndighetens eller 
någon annans skrivfel, 
räknefel eller liknande 
förbiseende. 

36 § FL Handläggare Socialnämndens 
nämnd-
sekreterare 
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A.8 Omprövning av beslut 
som är uppenbart 
oriktigt pga nya 
omständigheter eller 
någon annan anledning 
om ej till nackdel för 
enskild. 

37 § FL Handläggare MB chef 

A.9 Yttranden som inte är av 
principiell art eller av 
större ekonomisk 
betydelse.  

 Handläggare MB chef 

 
 
 
 
 
 
 
 

B  Alkohollag  
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
B.1 Beslut om att meddela 

stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten eller slutna 
sällskap 

8 kap 2 § AL Socialnämndens 
arbetsutskott 
 

 

B.2 Beslut om att meddela 
tillfälligt serverings-
tillstånd till allmänheten 
eller slutna sällskap  

8 kap 2 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.3 Beslut om att ändra 
serveringstillstånd till att 
gälla även starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa 
alkoholdrycker  

8 kap 2 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.4 Beslut om att ändra 
serveringstid inom den 
så kallade normaltiden 
eller enligt Kommunens 
riktlinje för servering av 
alkohol 

8 kap 19 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.5 Beslut om att ändra 
godkänt serverings-
utrymme 

8 kap 14 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.6 Beslut om att godkänna 
lokal för 
cateringverksamhet 

8 kap 4 § AL Handläggare 
 

MB chef 
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B.7 Beslut om att begära ut 
bokföringshandlingar 

9 kap 14 §  Handläggare 
 

MB chef 

B.8 Beslut om att utfärda 
kunskapsintyg vid 
godkänt kunskapsprov 

8 kap 12 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.9 Beslut om att göra 
undantag från skyldig-
het att avlägga prov 

10 § FoHMFS  
 

Handläggare 
 

MB chef 

B.10 Beslut om att hindra en 
sökande från att 
genomgå prov 

11 § FoHMFS  
 

Handläggare 
 

MB chef 

B.11 Beslut om att bevilja 
konkursbos ansökan om 
att få fortsätta rörelsen  

9 kap 12 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.12 Beslut om att godkänna 
nya bolagsmän 

8 kap 12 § AL Handläggare MB chef 

B.13 Beslut om att återkalla 
beviljat serverings-
tillstånd 

9 kap 18 §, 
punkt 1 AL 

Handläggare 
 

MB chef 

B.14 Beslut om att återkalla 
beviljat serverings-
tillstånd 

9 kap 18 §, 
punkt 2-3 AL 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

B.15 Beslut om att meddela 
varning  

9 kap 17 § AL Ordförande Vice ordförande 

B.16 Beslut om att meddela 
erinran 

9 kap 17 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.17 Beslut om att meddela 
varning eller förbjuda 
servering på särskilda 
boenden 

9 kap 20§ AL Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

 

B.18 Beslut om att förbjuda 
den som bedriver 
detaljhandel med eller 
servering av folköl 

9 kap 19 § AL Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

B.19 Beslut om att meddela 
varning till den som 
bedriver detaljhandel 
med eller servering av 
folköl 

9 kap 19 § AL Ordförande Vice ordförande 

B.20 Beslut om att begära 
biträde av Polis-
myndigheten 

9 kap 9 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.21 Bestämmande av avgift 
för tillstånd eller tillsyn 
inom fastställd taxa och 
tillämpningsanvisningar 

8 kap 10 § AL, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare 
 

MB chef 
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E  Lag (2017 :425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare  

 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
E.1 Beslut om att meddela 

föreläggande  
31 § EL Handläggare MB chef 

E.2 Beslut om att meddela 
förbud 

31 § EL Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

E.2 Beslut om att meddela 
varning till den som 
säljer elektroniska 
cigaretter eller 
påfyllningsbehållare 

32 § EL Ordförande Vice ordförande 

E.3 Beslut om att förbjuda 
försäljning av elektro-
niska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare 

32 § EL Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

E.4 Bestämmande av avgift 
för tillsyn inom fastställd 
taxa och tillämpnings-
anvisningar 

46 § EL, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare MB chef 

 
 
 
 

T  Tobakslag 
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 

T.1 Beslut om att meddela 
föreläggande  

20 § TL Handläggare 
 

MB chef 

T.2 Beslut om att meddela 
förbud 

20 § TL Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

T.3 Beslut om att meddela 
varning till den som 
säljer tobaksvaror 

20a § TL Ordförande Vice ordförande 

T.4 Beslut om att förbjuda 
den som säljer 
tobaksvaror 

20a § TL Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

T.5 Beslut om att 
omhänderta tobaksvara  

21 § TL Handläggare 
 

MB chef 

T.6 Beslut om att återlämna 
eller förstöra 
omhändertagen 
tobaksvara 

21 § TL Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

T.7 Bestämmande av avgift 
för tillsyn inom fastställd 
taxa och 
tillämpningsanvisningar 

19b § TL, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare 
 

MB chef 
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L  Lotterilag  
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 

L.1 Yttranden angående 
värdeautomatspel 

44 § LL Handläggare MB chef 

 
 
 
 
 

R  Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 

R.1 Bestämmande av avgift 
för kontroll inom 
fastställd taxa och 
tillämpningsanvisningar 

23 § LHRL, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare 
 

MB chef 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-10-17  17 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 133  Dnr 2018.167 700 
 
Sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden 
2019 

Datum för sammanträden i arbetsutskottet och socialnämnden 2019  
föreslås enligt följande: 

 Arbetsutskott Socialnämnd 
 
Januari 10 23 
Februari   7  20 
Mars   7  20 
April 10  24 
Maj   8  22 
Juni 12  25 
Juli — — 
Augusti   7 21 
September   4 25 
Oktober   9  23 
November   6  20 
December   4  18 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar 2019 enligt förslag. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar 2019 enligt förslag. 

_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-10-17  18 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 134  Dnr 2018.20  700 
 
Aktuell information 
 
Socialchefen lämnar information om ett antal pågående statliga utredningar;   
 

 Utredning om välfärdsteknik 
Utredningen tar bland annat upp vilka hinder som finns för spridning och 
utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen och vilka behov av stöd 
och samverkan som behövs från myndigheter och stat. Utredaren ska även 
analysera och identifiera rättsliga hinder. Utredningen ska vara klar den  
1 mars 2020. 

  
 Översyn av socialtjänstlagen, SoL 

Förlängd utredningstid till den 1 juni 2020. Tilläggsuppdrag har getts om att 
man ska se över för- och nackdelar med en särlagstiftning för äldre, ökad 
möjlighet att delegera beslutanderätt SoL samt att förtydliga barnrättsper-
spektivet. 
 
Samordnad utveckling för god och nära vård  
Förlängd utredningstid och tilläggsdirektiv. Gäller samordning av vård för 
personer med stora behov. Eventuell lagstiftning om patientkontrakt samt 
översyn av ersättningssystem för taxeläkare och fysioterapeuter. Utredning-
en tittar nu på avgränsning av öppen och sluten vård samt gränssnitt pri-
märvård och kommunal hälso- och sjukvård. Delbetänkande den 7 juni 2019. 
Slutbetänkande den 31 mars 2020. 
 
Kommunutredningen 
Den är tillsatt på grund av små kommuners svårigheter att klara sitt upp-
drag. Delbetänkande om avtalssamverkan blev lag 1 juli 2018. I utrednings-
arbetet tittar man nu på frivillig kommunsammanslagning, möjligheter till 
försöksverksamheter, asymmetriskt ansvar samt stöd till frivilliga kommun-
sammanslagningar. Betänkande den 15 oktober 2019. 
 
Tillitsdelegationen 
Förslag om att tillsyn ska vara mer tillitsbaserad och utvecklingsinriktad. 
Förslag om bara generella statsbidrag, bättre analys och mer forskning. Kon-
sultation mellan regering och kommuner/landsting om utveckling. Är ute 
på remiss nu. 
 

 _____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-10-17  19 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 135  Dnr 2018.166 750   
 
Information om våldsbejakande extremism 
 
Våldsbejakande extremism, VBE, är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideo-
logier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och 
som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. När vi i Sverige använder 
begreppet extremism syftar vi ofta på grupper inom nazistiska, fascistiska 
och nationalistiska idéströmningar, radikal islamism eller olika varianter av 
anarkism, autonomism och kommunism 
 
Radikalisering är en process som leder till att en individ gradvis accepterar 
våld och andra olagliga metoder i syfte att främja ett ideologiskt mål. 
 
För att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering måste 
många aktörer arbeta tillsammans med en samlad insats från samhället. Det 
behövs utbildning, spridande av kunskap, dialog och samverkan mellan 
olika parter samtidigt som det kan finnas behov av riktade åtgärder och stöd 
till personer som redan hamnat i våldsbejakande extrema miljöer. Det hand-
lar om både offentliga verksamheter som kommun, skola, fritidsverksamhet, 
socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer som idrotts-
föreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. 
 
Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extre-
mism. Strömsunds kommuns plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt fö-
rebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens 
invånare är målgrupp. 
 
Några viktiga faktorer att ta hänsyn till i det förebyggande arbetet: 
 

• Behovet av att höra till, att finna en gemenskap. 
• Behovet av status och erkännande. 
• Behovet av att finna mening med tillvaron och handla därefter. 
• Behovet av goda familjerelationer. 

 
Lokalt arbete i kommunen 
En grupp bestående av representanter från olika verksamheter möts en gång 
per månad för att stödja det förebyggande arbetet i kommunen. Gruppen 
ska även kunna vara ett bollplank. I gruppen finns bland annat områdespo-
lis och säkerhetssamordnare.  
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§ 135 (forts.) 
 
Lokal plan med tillhörande handlingsplan för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism fastställdes av kommunfullmäktige den  
14 september 2016 § 79. Planen reviderades den 13 juni 2018 § 38 och gäller 
från 2018-2021. 
 
Enligt den lokala planen ska kommunen  
 
• sprida kunskap i all kommunalt finansierad verksamhet och de delar av 

civilsamhället som jobbar med barn, ungdomar och unga vuxna, 
• följa utvecklingen av preventiva metoder och säkerställa att effektiva 

motoder används, 
• verka för att även förtroendevalda och chefer har relevant kunskap och 

kompetens, 
• omvärldsbevaka genom att delta i relevanta nätverk 
• använda sin hemsida som en viktig kanal för information och kunskaps-

spridning samt kunskapsdelning. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av information. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____
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§ 136 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid samman-
träde den 3 oktober 2018 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 137   
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för juni - augusti 2018 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 138 
 
Delgivningar 
 
1 Datainspektionens meddelande den 10 augusti 2018. Kamerabevakning 

nyhet i Datainspektionens kursutbud. 
 

2 Datainspektionens meddelande den 11 september 2018. Datainspektion-
en bjuder in bransch- och verksamhetsföreträdare för att diskutera 
skyddet av den personliga integriteten. 
 

3 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2018 § 57 om samman-
trädesdatum för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige 2019. 
 

4 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2018 § 62 om investe-
ringsbudget 2019. 
 

5 Tillgänglighetsrådets protokoll den 10 september 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 


	Protokoll SN 2018-10-17
	§ 126 Godkännande av föredragningslista
	§ 127 Information om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hemsjukvården
	§ 128 Höjning av kommunens taxa för hemsjukvård för insatser från sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
	§ 129 Information om projekt inom VälTel, Välfärdsteknologiska TestLabs
	§ 130 Preliminär verksamhetsprognos per september 2018
	§ 131 Budget och mål 2019
	Bilaga, budget per ändamål
	Bilaga, mål
	§ 132 Revidering av delegationsordning för miljö- och byggavdelningens ansvarsområde
	Bilaga
	§ 133 Sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden 2019
	§ 134 Aktuell information
	§ 135 Information om våldsbejakande extremism
	§ 136 Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid sammanträde den 3 oktober 2018
	§ 137 Beslut enligt socialnämndens delegationslista
	§ 138 Delgivningar

