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Ann-Marie Flink 

Ann-Marie Flink 

Britt-Marie Johansson 

Anita Kierman 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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2013-01-14 
 
 

 
 
Sociala utskottet § 1 
 
Delgivning i allmänna ärenden 
 
Datum/diarienummer Ärende  Avsändare 
 
2012-12-21 Svar till Social- Rozita Hedqvist 
 styrelsen och Reger- 
 ingen  
 
Dnr 2012.255.100 Förslag till politisk Kf § 101 
 organisation, arvode 
 i kommunstyrelsens 
 utskott fr o m 2013 
 
Dnr 2012.255.100 Förslag på ny organisa- Kf 102 
 tion nytt reglemente för 
 kommunstyrelsen fr o m 
 2013-01-15 
 
Dnr 2012.1544-1 Offentlig kontroll av Miljökontoret 
 Livsmedelsanläggning 
 
2012-12-21 Förstärkt tillsyn av Socialstyrelsen 
 kommunens insatser 
 till personer med psykisk 
 funktionsnedsättning 
 
 
_____ 
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Sociala utskottet 
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Behandling och omsorg 
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2013-01-14 
 
 

 
 
Sociala utskottet § 2 
 
Skrivelse från Korttids/Rehab 
 
En skrivelse har inkommit från sjuksköterskegruppen och arbetsterapeuten där 
de anser att Korttids/Rehab ska öppna snarast med ordinarie personal. Detta för 
att det idag placeras korttidspatienter på andra avdelningar inom de olika 
boendena och detta tycker de inte är tillfredsställande då personalen på dessa 
boenden inte har samma kompetens inom rehabilitering som den ordinarie 
personalen på Korttids/Rehab. 
 
Utskottet har tagit del av skrivelsen. 
 
 
_____  
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Sociala utskottet 
Individ- och familjeomsorg 
Omsorgsverksamheten 
Behandling och omsorg 
Allmänna ärenden 
 

2013-01-14 
 
 

 
 
Sociala utskottet § 3 
 
Kontaktmannaskap 
 
I och med omorganisationen inom den sociala sektorn har en del verksamheter 
blivit utan kontaktperson. 
 
Britt-Marie Johansson åtar sig kontaktmannaskapet för Domherren. 
 
För Mambo, Utslussen, Smeden och Ungdomsboendet utses Ann-Marie Flink. 
 
För Anhörigstöd kvarstår Anna Jörnestad. För Förtroenderådet Ann-Marie 
Flink och Britt-Marie Johansson. 
 
 
 
_____ 
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Sociala utskottet 
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2013-01-14 
 
 

 
Sociala utskottet § 4 
 
Omräkning av förbehållsbelopp och maxtaxa 2013 
 
Omsorgsverksamheten får årligen information från Socialstyrelsen angående 
uppgifter för beräkning av avgift för äldre- och handikappomsorgen. En årlig 
översyn görs med anledning av detta. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialstyrelsens information ger förslag till ändring av högkostnadsskyddet, 
det som i dagligt tal kallas för ”maxtaxa”. Vidare innehåller informationen 
förslag på hur minimibeloppet skall räknas fram. Minimibeloppet utgör 
tillsammans med övriga individuella kostnader samt hyreskostnader det belopp 
som socialnämnden räknar av för den enskilde för att beräkna avgiftsutrymmet, 
det så kallade förbehållsbeloppet. Socialstyrelsens beräkningar grundas sig på 
gällande prisbasbelopp samt de av Konsumentverket gjorda beräkningar av 
skäliga levnadskostnader. För år 2013 har en omräkning och justering gjorts av 
avgifterna för äldreomsorgen utefter ovanstående förutsättningar. Se bilaga 1. 
 
Beslut 
 
Sociala utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget 
till omräkning av förbehållsbeloppet och ny ”maxtaxa” för 2013 och att de nya 
äldreomsorgsavgifterna börjar gälla 2013-01-01. 
 
____ 
 
Delgivning  Kommunstyrelsen fh 
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Sociala utskottet 
Individ- och familjeomsorg 
Omsorgsverksamheten 
Behandling och omsorg 
Allmänna ärenden 
 

2013-01-14 
 
 

 
 
Sociala utskottet § 5 
 
Särskilt boende/Lss boende 
 
Socialpedagog Lina Dufmats redogör för skillnaderna mellan gruppboende, 
serviceboende, annat särskilt boende, stödboende etc. som finns i kommunen. 
 
Hon håller på med en grundlig genomgång av kommunens olika boenden för 
att kunna benämna dem rätt.  
 
Hon får också i uppdrag att utreda huruvida det medicinska ansvaret kan läggas 
över på kommunens sköterskor. 
 
Sociala utskottet förklarar sig delgiven informationen. 
 
_____ 
 
Delgivning  Lina Dufmats för kännedom 
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Sociala utskottet 
Individ- och familjeomsorg 
Omsorgsverksamheten 
Behandling och omsorg 
Allmänna ärenden 
 

2013-01-14 
 
 

 
 
Sociala utskottet § 6 
 
Val av ledamöter till KHR och KPR 
 
Efter den omorganisation som skett kan inte Anette Andersson ha kvar sitt 
uppdrag, eftersom hon inte längre har någon koppling till socialutskottet, ny  
ledamot från socialutskottet ska eventuellt utses till Kommunala 
handikapprådet (KHR) och Kommunala Pensionärsrådet (KPR). 
 
_____ 
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Sociala utskottet § 7 
 
Övriga frågor 
 
Frågan om social jour diskuterades. Tills vidare ligger den sociala jouren på 
ordföranden Britt-Marie Johansson med Ann-Marie Flink och Anna-Karin 
Kindgren som ersättare. 
 
På Individ- och familjeomsorgen kommer en vikarierande socialsekreterare att 
anställas under sex månader då Barbro Antonsson-Atterling är sjukskriven. 
 
I slutet av januari tillträder Kalle Berg som socialsekreterare efter Jessica Bring 
som slutar sin tjänst. 
 
Ann-Mari Flink och Anna-Karin Kindgren informerar från en utbildning med 
Axel Danielsson som de deltagit i. 
 
_____ 
 
  
 
 


