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Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-05-22   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Övriga närvarande ersättare 
 
 
 
 
Tjänstepersoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företräde 
 

Polstjernan 08:00-12:00  

Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Gunilla Nilsson (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Alf Söderlund (S) ersätter Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Angela Bodin (SD) 
Lena Hallin (S) 
Gudrun Molander (L) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO §§ 67-72 
Ulrika Hedlund, MAS §§ 67-69 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO §§ 71-72 
Bo Glas, ekonomichef §§ 71-72 
Kent Mattison, controller §§ 71-72 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
 
Erika Wahlstedt § 66 

Utses att justera Gunilla Nilsson (S) och Anita Hellstrand (C)  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 24 maj kl. 08:30 

Underskrifter  

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Patrik Jonsson, sekreterare 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Gunilla Nilsson, justerare Anita Hellstrand, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2019-05-22  

Anslaget uppsatt den 
2019-05-24 

Anslaget nedtas den 
2019-06-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 64-81 

  
Patrik Jonsson, sekreterare 
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Socialnämnden 2019-05-22 Innehållsförteckning 
 
Sida Paragraf Rubrik 
   
3 64 Val av justerare 
   
4 65 Fastställande av ärendelista 
   
5 66 Svar på medborgarförslag rörande ensamkommande ungdomar som bor i 

Timrå kommun och omfattas av nya gymnasielagen 
   
6 67 Information om behandlingsbegränsningar 
   
7 68 Verksamhetsplan Stöd, vård och omsorg 2019                  
   
8 69 Information om digitalisering 
   
9 70 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
10 71 Ekonomisk periodrapport per 2019 04 
   
11 72 Åtgärdsplan för att klara budget 2019            
   
13 73 Ändring av socialnämndens sammanträdesdagar 2019                 
   
15 74 Överföring av ansvaret för arbetsmarknad och integration från 

Kommunstyrelsen till Socialnämnden                                              
   
16 75 Utredning deltagande i sprututbytesprogram med region Västernorrland        
   
17 76 Avsägelse av politiska uppdrag Patrik Norberg (S) 
   
18 77 Revidering av Dokumenthanteringsplan 
   
19 78 Rapportering synpunkter och klagomål 2019 04 
   
20 79 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
21 80 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
22 81 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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§ 64 

Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Utse Gunilla Nilsson (S) samt Anita Hellstrand (C) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 24 maj kl. 08:30. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 65 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan för sammanträdet. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 66 
Svar på medborgarförslag - Rörande ensamkommande ungdomar 
som bor i Timrå kommun och som omfattas av Nya 
gymnasielagen 
Dnr SN/2019:38 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Ställa sig bakom förvaltningens yttrande och avslår medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom i januari 2019, kommunfullmäktiges presidium skickade till 
socialnämnden för besvarande. Medborgarförslaget lämnar förslag på åtgärder för att stärka 
insatserna kring unga vuxna som beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. 
 
Förvaltningen besvarar förslaget i ett yttrande. 
 
Erika Wahlstedt som inkommit med medborgarförslaget har begärt företräde och deltar vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Yttrande medborgarförslag – rörande ensamkommande ungdomar som bor i Timrå 
kommun och som omfattas av Nya gymnasielagen 

- PM Ny möjlighet till uppehållstillstånd  
- Minnesanteckningar 190215 
- Medborgarförslag – Rörande ensamkommande ungdomar som bor i Timrå kommun 

och som omfattas av Nya gymnasielagen 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
Exp     /     2019 
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§ 67 
Information om behandlingsbegränsningar 
Dnr SN/2019:107 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Information om Region Västernorrlands Riktlinjer för Behandlingsbegränsningar. Ulrika 
Hedlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt verksamhetschef Birgitta Andersson 
deltar vid sammanträdet och informerar om ovan nämnda riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 

- Riktlinjer för Behandlingsbegränsningar, daterad 190328 
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§ 68 
Verksamhetsplan Stöd, vård och omsorg 2019 
Dnr SN/2019:105 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar:  
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Information om verksamhetsplan för Stöd, vård och omsorg 2019. Birgitta Andersson, 
verksamhetschef deltar vid sammanträdet och informerar om verksamhetsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

- Verksamhetsplan för Stöd, vård och omsorg 2019, daterad 2019-05-06  
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§ 69 
Information om digitalisering 
Dnr SN/2019:106 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Information om digitaliseringen inom socialförvaltningen. Biträdande förvaltningschef Sara 
Grape Junkka deltar vid sammanträdet och informerar om digitaliseringen inom 
förvaltningen. 
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§ 70 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2019:5 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 
Sjukfrånvaro 
Statistik om sjukfrånvaro för 2017, 2018 och 2019 visas. Sjukfrånvaron minskar inom stöd, 
vård och omsorg samt AME och ökar Inom IFO. Ingeborg informerar om att den kommer 
att redovisas två gånger om året: vår och höst. 
 
Styrmodellen 
Förvaltningsledningen jobbar på med den till veckan. Ingeborg återkommer med mer 
information till socialnämndens sammanträde i juni. 
 
Konsult /utredaren 
Helene Ersson som upphandlats för ändamålet att genomlysa socialförvaltningen är igång 
med sitt utredningsuppdrag och har träffat samtliga nyckelpersoner inom förvaltningen vid 
det här laget. Slutrapport ska finnas färdig veckan efter midsommar. 
 
Strandvillan 
Inga kostnader kvar för de lokalerna längre. Timråbo har hittat nya hyresgäster från 2019-05-
01.  
 
Äldrecentra 
Förstudie ej aktuell. Timråbo har fått i uppdrag att utreda området kring Merlo. Workshop 
med Wellbo (entreprenör) idag 2019-05-22. 
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§ 71 
Ekonomisk periodrapport per 2019 04 
Dnr SN/2019:1 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna rapporter per 2019 04 
2. Uppdra åt förvaltningen att vara fortsatt återhållsam med ekonomin 
3. Uppdra åt förvaltningschef att redovisa löne- och vikariekostnader varje månad 
4. Uppdra åt förvaltningschef att redovisa sjukfrånvaron vår och höst 

 
Ärendet 
Förvaltningens redovisning av ekonomisk periodrapport och volymrapport per april. Kent 
Mattison, controller redovisar periodrapporten. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Grupp S, V yrkar om att: 
 
Uppdra åt: 
Förvaltningen att vara fortsatt återhållsam med ekonomin 
Förvaltningschef att redovisa löne- och vikariekostnader varje månad 
Förvaltningschef att redovisa sjukfrånvaron vår och höst 
 
En enig nämnd beslutar enligt detta. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2019 04 
- Volymrapport 2019 04 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2019 
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§ 72 
Åtgärdsplan för att klara budget 2019, maj 
Dnr SN/2019:31 

 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Lägga ärendet till handlingarna. 
2. Uppdra åt förvaltningschef att säga upp avtalet med från och med  

2019-05-22 och omförhandla det med Centralköket till ett mer kostnadseffektivt avtal 
med bibehållen kvalitet. 

________________ 
Mot beslutet i punkt 2. reserverar sig följande ledamöter: 
Monica Persson (T) 
Marianne Larsson (SD) 
Megan Sandberg (L) 
 
Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att regelbundet redovisa för nämnden förslag 
till ytterligare effektiviseringar för att klara budget 2019. Kommunstyrelsen och 
socialnämnden har även gett specifika uppdrag till förvaltning samt arbetsutskott om 
tydliggörande av värde, uppföljning samt ytterligare åtgärder. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-04-17, § 53 beslutades att:  
Reviderat ”Förslag på verksamheter och tjänster som förvaltningen kan sluta utföra” ska antas 
av arbetsutskottet i maj, med adjungerad ledamot från Alliansen, för överlämning till 
kommunstyrelsen.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2019-05-13: 

1. Att inte anta förslag till ytterligare åtgärder i åtgärdsplanen avseende att frångå 
riksnormen för försörjningsstöd. Då det inte anses rättssäkert att frångå riksnormen. 

2. Att anta Översyn av matkostnader inom stöd, vård och omsorg lägga till det i 
Åtgärdsplanen. Överlämna planen till kommunstyrelsen. 

 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Vid sammanträdet lämnas två yrkanden i ärendet; 

1. Grupp S och V yrkar om att Uppdra åt förvaltningschef att säga upp avtalet med 
Centralköket från och med 2019-05-22 och upprätta ett nytt mer kostnadseffektivt 
avtal med bibehållen kvalitet. 

2. Oppositionen (T, SD och L) yrkar om att Uppdra åt förvaltningen att säga upp 
kostavtalet med Centralköket omedelbart och göra en upphandling. Beställningar bör 
kunna göras senast 1-3 dagar innan leverans och avbokningar senast dagen innan. 
Fakturering bör godkännas av beställande enhet.  
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Mötet ajourneras på begäran av Elisabeth Dahlin Westberg (M) då Alliansen behöver 
diskutera igenom frågan. Mötet återupptas därefter. 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt yrkande 1 och finner att huvuddelen 
av nämnden ställer sig bakom det beslutet.  
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-01-23 § 11, SN 2019-02-20, § 19  
SN 2019-03-20, § 36, SN 2019-04-17, § 53 
 
Beslutsunderlag 

- Åtgärdsplan 2019 05 
- Underlag för beslut om anställning 2019 04 
- Utredning, Inte följa rekommendationen i riksnormen för försörjningsstöd 
- Genomgång av budget och ekonomi – matkostnader äldreomsorgens vård och 

omsorgsboende, med bilagor 
- Protokollsutdrag SN AU 2019-05-13 § 5 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
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§ 73 
Ändring av Socialnämndens sammanträdesdagar 2019 
Dnr SN/2019:95 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Godkänna föreslagna ändringar av inlämnings-, berednings, samverkans och 
sammanträdesdagar för 2019. 
 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2018-09-19 § 123 om sammanträdesdagar för 
2019. Ändringen föreslår att sammanträdesdagarna för 2019 istället blir enligt följande: 
 
Månad Inlämning Beredning Samverkan Sammanträde 
Januari 15 - - 23 
Februari 5 11 19 20 
Mars 5 11 19 20 
April 2 8 16 17 
Maj 7 13 21 22 
Juni 4 10 18 19 
Juli 9  15 Endast Au - - 
Augusti 13 19 Endast Au - - 
September 27/8 2 10 11 Heldag 
Oktober 8 14 22 23 
November 5 11 19 20 
December 3 9 17 18 
 
Inlämning 
Ärenden som skall behandlas av socialnämnden lämnas till nämndsekreterare senast klockan 
15.00 inlämningsdagen. Enskilda ärenden lämnas till områdeschef senast torsdag 15.00, 
veckan före inlämningsdagen. 
 
Underlag för beslut skall vara renskrivna. Tjänsteskrivelser skrivs i LEX och anmäls till önskat 
sammanträde. 
 
Beredning 
Ärendena bereds av socialnämndens beredningsgrupp klockan 10.00.  
 
Arbetsutskottet för enskilda ärenden sammanträder kl. 09:00 i juli och augusti. 
 
Samverkan 
Information/förhandling sker till fackliga representanter i samverkansgruppen med början 
klockan 13.00. 
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Sammanträde 
Socialnämnden sammanträder med början klockan 08.00 för allmänna ärenden och sedan 
enskilda ärenden. Om mängden ärenden kräver heldagssammanträde fortsätter sammanträdet 
efter lunchuppehåll.  
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
Enhetschefer 
Fackliga organisationer 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2019 
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§ 74 
Överföring av ansvaret för arbetsmarknad och integration från 
Kommunstyrelsen till Socialnämnden 
Dnr SN/2019:101 

Beslut 
Socialnämnden beslutar:  
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att överföra ansvaret för 
arbetsmarknad och integration från Kommunstyrelsen till Socialnämnden. 
 
Ärendet 
I dag ligger ansvaret för arbetsmarknads- och integrationsfrågor under kommunstyrelsen, 
verksamheten ligger organisationsmässigt under socialförvaltningen. I reglemente för 
Kommunstyrelsen fastställt 2017-06-12 § 102 framgår att Kommunstyrelsen ska ansvara för: 

• överenskommelser med staten om antalet mottagna flyktingar  
• att fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna avtal med staten  
• sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen 
 
Ovanstående ansvar föreslås övergå från Kommunstyrelsen till Socialnämnden. 
 
Det arbetsmarknadspolitiska området ligger nära och tangerar ibland det socialpolitiska 
området, och i vissa fall även utbildningsområdet. De frågor som förenar dessa områden är i 
dag i stor omfattning samlade på Timrås Arbetsmarknadstorg som startade i januari 2018, som 
bemannas av personal från arbetsmarknadsenheten samt från individ och familjeomsorgen. 

Arbetsmarknads- och integrationsfrågorna har mycket samverkan med socialförvaltningen, 
främst med individ- och familjeomsorgen. De flesta insatserna på arbetsmarknadssidan vänder 
sig till individ- och familjeomsorgens målgrupp och kan ses som en verkställande funktion till 
dem. För arbetssökande personer med försörjningsstöd är en planering med 
arbetsmarknadstorget ofta en del i personens handlingsplan för att nå en egen försörjning. En 
planering med arbetsmarknadssidan eller integrationssidan kan också vara både en 
förebyggande åtgärd samt eftervård för personer som befinner sig i ett riskbruk, missbruk eller 
beroende av alkohol eller droger. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder ger ofta till följd att individer genomför praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder inom socialförvaltningens olika verksamheter. Att flytta ansvaret 
för arbetsmarknads- och integrationsfrågor till socialförvaltningen skulle ge en tydligare 
organisation och struktur, samverkan skulle underlättas ytterligare och man skulle kunna vara 
ännu mer flexibel i samverkansformer.  En risk kan vara att arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor skulle få mindre fokus då de tillhör en nämnd och inte kommunstyrelsen, 
samt att det skulle kunna bli en påverkan vid besparing eller andra förändringar inom 
socialnämnden.  
Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen  
Exp     /     2019
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§ 75 

Utredning deltagande i sprututbytesprogram med Region 
Västernorrland 
Dnr SN/2019:100 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningen att tillsammans med Region Västernorrland utreda förutsättningarna 
för att bedriva sprututbytesprogram. 
 
Ärendet 
Regionfullmäktige har antagit en motion att utreda förutsättningarna för införande av ett 
sprututbytesprogram i vårt område. I första hand gäller det Sundsvalls kommun och Timrå 
kommun och ett andra steg Kramfors kommun. Anledningen till valet av orter är det 
bedömda antalet injicerande missbrukare. 
  
Att införa programmet är bara möjligt om berörda kommuner vill vara med och är beredda att 
avsätta de resurser som krävs i arbetet kring det faktiska utbytet av sprutor; socialt stöd, 
tillgång till hjälp att bryta med sitt missbruk, och övrigt som följer med det. 
  
Regionen ställer därmed frågan till ovanstående kommuner om intresse finns att deltaga i en 
utredning för att undersöka förutsättningarna för att bedriva detta i samarbete med regionen. 
Utredningen skall ge svar på om en gemensam ansökan skall göras till Socialstyrelsen om att 
införa programmet samt hur den praktiska modellen/strukturen för verksamheten skall se ut 
och en gemensam drift för denna.  
  
De kostnader som är förknippade med införande och drift ligger tyngst på regionen, för 
deltagande kommuner gör regionen bedömningen att det i huvudsak handlar om 
personalkostnader. 
   
Preliminär tidplan är att ta fram förslag och söka finansiering sker under 2019, praktiskt 
införande kan ske under 2020.  
 
 
Protokollsutdrag till 
Region Västernorrland 
Verksamhetschef IFO 
 
Exp     /     2019 
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§ 76 
Avsägelse av politiska uppdrag Patrik Norberg (S) 
Dnr SN/2019:114 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Patrik Norberg (S) har i skrivelse, den 10 april 2019, avsagt sig uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-04-29 § 93 att godkänna Patrik 
Norbergs (S) avsägelse. 
 
Socialnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär att 
inget fyllnadsval kommer att ske i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag KF 2019-04-29 § 93 
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§ 77 
Revidering av dokumenthanteringsplan 
Dnr SN/2019:103 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Anta reviderad dokumenthanteringsplan för socialnämnden. 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har (KS § 10 2016-01-12) uppdragit till nämnderna att årligen revidera sina 
dokumenthanteringsplaner och att återrapportera till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen). 
 
Årets revidering är endast av marginell karaktär, ändringar är markerade i kursiv stil. 
Nämndsekreterare berättar även om kommunens projekt ”Timrå i framkant med obrutna 
flöden”, som gäller digitalisering av dokumenthantering samt en övergång till en framtida 
processorienterad informationshanteringsplan. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till dokumenthanteringsplan för socialnämnden 2018 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp       /       2019 
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§ 78 
Rapportering av synpunkter och klagomål 2019 04 
Dnr SN/2019:44 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Synpunkter och klagomål inom verksamhetsområde Stöd, vård och omsorg tas emot och om 
hand löpande under året. Biträdande verksamhetschef Stöd, vård och omsorg har 
sammanställt inkomna synpunkter och klagomål för april 2019.  
 
Rapportering görs månadsvis efter beslut SN 2019-02-20 § 24. 
 
Under april har inga synpunkter och klagomål inkommit. 
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§ 79 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, april 
Dnr SN/2019:7 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till 
kommunfullmäktige och myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2019 04 
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§ 80 
Anmälan av beslut enligt delegation, april 
Dnr SN/2019:3 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Anmälan av följande beslut enligt delegation: 
 
Tilläggsavtal Procapita/Lifecare Individ- och familjeomsorg, Tieto Sweden AB. Avseende 
modul PDF till PDF/A samt Lifecare Meddelande IFO. Undertecknat av förvaltningschef  
2019-03-27. 
 
Polisanmälan om stöld på äldreboende, av förvaltningschef 2019-05-06. 
 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende med Dnr. 8.5-40494/2018 
angående placeringar i verksamheten Impius AB. Yttrande avgett av Biträdande 
verksamhetschef för Stöd, vård och omsorg 2019-05-06. 
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§ 81 
Inkomna skrivelser och meddelanden, april 
Dnr SN/2019:2 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Fackliga protokoll 
Förhandling MBL § 11, Schema, Solrosen Strandbo, Kommunal, 2019-03-26 
 
Förhandling MBL § 11, Omval för f d. Strandvillans personalgrupp som arbetar dag/kväll, 
Kommunal, 2019-04-12 
 
Samverkansgrupp, information inför socialnämnden, SSR, Vision, 2019-04-16 
 
Information MBL § 19, inför socialnämnden, kommunal, 2019-04-16 
 
Kommunförbundet, FoU Västernorrland 
Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018. 
 
Länspensionärsrådet 
Protokoll, 2018-02-06 
Protokoll, 2018-03-14 
Protokoll, 2018-04-13 
Protokoll, 2018-06-12 
Protokoll, 2018-11-09 
Protokoll, 2019-02-15 
 
Social Reko 
Minnesanteckningar 11-12 april 2019 
 
Socialstyrelsen 
Beräkningsunderlag för 2018 års stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, 
2019-04-25. 
 
Statsbidrag för kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud.  
Dnr. 9.2-2129/2018. Beslut om belopp för tjänsten som personligt ombud. 2019-05-02. 
 
Sveriges kommuner och landsting 
Cirkulär 19:20, Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020, 2019-04-26. 
 
Andra nämnders protokoll 
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KS 2019-04-09 § 125, Socialnämndens förslag på verksamheter och tjänster som eventuellt 
kan sluta utföras (godkänt). 
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