Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdag den 4 april 2017 kl 08:30-11:30
Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:25

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
May-Brith Jansson (C), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Leif Johansson (S), ledamot, deltar ej i § 89
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ersättare, deltar ej i § 89

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom §§ 88-89
Pia Möller, ekonom §§ 88-89
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 88-92
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 88-94
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 88-92
Katrin Jedselius, verksamhetsutvecklare § 90-91
Anna Brink, personalkonsult § 90-92
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Leif Johansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Leif Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 88-99
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Sammanträdesdatum
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Anslagsdatum

2017-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-05-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 88

Dnr 2017/00003

Prognos 1 år 2017 avseende socialnämndens
verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 1 avseende mars månad år 2017.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten
upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter.
Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och
november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 per mars månad, år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Total visar prognos 1 per mars månad, år 2017, ett nollresultat. De centrala
verksamheterna har inga avvikelser. IFO visar ett underskott på 2 000 tkr och
Biståndsenheten ett underskott på 250 tkr. Vård- och omsorgsavdelningen visar
ett överskott på 2 250 tkr. Försörjningsstödet visar ett nollresultat.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-30
Dokument: Prognos 1, mars 2017, översikt, baserad på uppgifter tillgängliga
2017-03-31
Dokument: Månadsavstämning mars 2017, 2017-03-31
Dokument: Investeringsprognos, 2017-03-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Snau § 88 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 89

Dnr 2017/00055

Konsekvensbeskrivning av ramtilldelning i budget 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna majoritetspartiernas (L, M och C)
upprättade förslag till konsekvensbeskrivning för nämndens
verksamheter 2018.
2. Socialnämnden överlämnar konsekvensbeskrivningen för nämndens
verksamheter 2018 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Leif Johansson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte beslutet.
Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott ger chef för sektor stöd och omsorg i uppdrag att
utreda bolagisering av socialnämndens verksamheter med undantag av
myndighetsutövning. Motivering är att försäkra kvaliteten på socialnämndens
verksamheter i framtiden och långsiktigt säkra en budget i balans.
Leif Johansson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att samtliga nämnder ska
konsekvensbeskriva ramar för drift- och investeringsbudget för år 2018 som
överensstämmer med tidigare beslutad flerårsplan (Ksau § 70/2017).
Socialnämnden har upprättat ett förslag till en konsekvensbeskrivning för
nämndens verksamheter 2018 uppdelat avdelningsvis och sektorsövergripande.
Behandling på sammanträdet

Sektor stöd och omsorg hade upprättat en konsekvensbeskrivning av
ramtilldelning i budget 2018. Vid arbetsutskottets sammanträde kompletterades
sektorchefens förslag med majoritetspartiernas (L, M och C)
konsekvensbeskrivning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-27
Dokument: Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminär budgetram,
socialnämnden
Dokument: Investeringsbudget 2018 med plan 2019-2020
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Snau § 89 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 90

Dnr 2016/00235

Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2017
(kontrollperiod 1)

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens
internkontrollplan 2017 för kontrollperiod 1.
Bakgrund

För att ha kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och
kontrolleras i en internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller punkter
som är kommunövergripande och beslutade av kommunstyrelsen samt
internkontrollpunkter som är riktade mot socialnämndens verksamhet.
Denna fastställs årligen av nämnden. Socialnämndens internkontrollplan 2017
antogs av socialnämnden den 21 februari 2017 (Sn § 16/2017).
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen vid de fyra ekonomiska
prognostillfällena under året. Kontrollperiod 1 omfattar tidsperioden 170101170331.
Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och
vem som är ansvarig för kontrollen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-20
Dokument: Internkontrollplan 2017 upprättat av ekonom Annica Olsson,
2017-03-24

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 91

Dnr 2017/00004

Redovisning av socialnämndens mål 2017 (kontrollperiod 1)

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens mål
2017 för kontrollperiod 1.
Bakgrund

Det är varje nämnds uppgift att ta fram nämndmål som stödjer Vision 2030.
”Hur kan vi i vår nämnd bidra med så mycket som möjligt till aktuella
fokusområden?”. Utifrån detta formulerar nämnden mål som stödjer visionen
via ett eller flera fokusområden. Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Målen
följs upp vid varje prognostillfälle för utvärdering av måluppfyllelse.
Socialnämndens mål för 2017 är:
1. Öka antalet digitala tjänster inom socialnämndens verksamheter.
2. Integrationsarbete, personer som går ur arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag och inte fått arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller studerar ska erbjudas sysselsättning.
3. Öka förebyggande arbete kring barn och unga som främjar ungdomars
fysiska och psykiska hälsa och positiva utveckling samt motverka
utvecklingen av ett normbrytande beteende.
4. Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer.
5. Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.
Vissa av målen har etappmål under 2017. Mål nr 3 sker i samverkan med
utbildningsnämnden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-24
Dokument: Målprognos 1, socialnämndens mål 2017.

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 92

Dnr 2017/00005

Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens
verksamheter 2017 (kontrollperiod 1)

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av sjukfrånvaron i
socialnämndens verksamheter 2017 för kontrollperiod 1.
Bakgrund

Under perioden januari 2016 till januari 2017 har sjukfrånvaron inom sektor
stöd och omsorg succesivt minskat i omfattning. Detta trots att flera delar av
verksamheten har utökat sina verksamheter, det vill säga antalet anställda har
ökat under året. Sjuktalen följer arbetsårets utfall med en tydlig nedgång i
samband med sommarsemestern och vissa ökningar under sen höst och tidig
vår.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-28
Dokument: Sjuktal från januari 2016 t.o.m. januari 2017 upprättat av
personalkonsult Anna Brink

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Personalkonsult Anna Brink)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 93

Dnr 2017/00052

Synpunkter på Inriktningsdokument för
ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lämna synpunkter enligt förslag i svarsformuläret
”Remiss – Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2018-2022”.
Bakgrund

Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner i Västra
Götalandsregionen. Syftet med dokumentet är att ge ungdomar jämlika
förutsättningar att få tillgång till de resurser och det stöd som
ungdomsmottagningar kan ge i hela länet. Vidare är dokumentet ett
samverkansdokument som visar på ungdomsmottagningarnas gemensamma
inriktning och utveckling och en grund i att stärka samverkan mellan
huvudmännen.
Inriktningsdokumentet beskriver; värdegrund, övergripande mål, inriktning,
innehåll, resursnivå, samverkan, huvudmannaskap, avgifter, ledning,
dokumentation och kvalitetssäkring, uppföljning och utvecklingsarbete.
Det är socialnämndens uppfattning att ett tydliggörande inriktningsdokument
klargör såväl innehåll, uppdrag samt resursfördelning på ett sätt som säkerställer
en grundnivå vid ungdomsmottagningarna i Västra Götaland. Detta innebär
också att förutsättningarna för jämlik vård ökar för ung i länet.
Nämnden ställer sig i huvudsak positiv till inriktningsdokumentet med endast
några små synpunkter på formuleringar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-21
Dokument: Remiss – Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra
Götaland 2018-2022 – Upprättad av VästKom och Västra Götalandsregionen
Dokument: Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2018-2022
Dokument: Förslag på Svarsformulär Remiss – Inriktningsdokument för
ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 – besvaras av Anette
Karlsson, individ- och familjeomsorgschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Snau § 93 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(VästKom/Västra Götalandsregionen)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 94

Dnr 2016/00248

Motion om möjlighet att ompröva Migrationsverkets
åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att avslå motionen med hänvisning till att
socialnämnden i Mariestads kommun tillämpar de regler som gäller i
samarbetet mellan Migrationsverket och Sveriges kommuner.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till att socialnämnden i Mariestads kommun tillämpar de
regler som gäller i samarbetet mellan Migrationsverket och Sveriges
kommuner.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har inkommit med en motion om att utnyttja möjligheten
att begära omprövning av Migrationsverkets åldersbedömning av
ensamkommande barn och unga. Motionen överlämnades till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden i Mariestads kommun tillämpar redan idag de möjligheter som
finns att meddela Migrationsverket om enskild ungdom uppenbart är äldre än
den ålder som den unge själv har uppgett. Det finns ingen anledning för
socialnämnden att låta uppenbart vuxna personer stanna kvar i HVB som är
avsedda för ungdomar.
Åldersbedömning av ensamkommande barn och unga är i huvudsak en
arbetsuppgift för Migrationsverket.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 201703-28
Kommunfullmäktiges beslut (Kf § 123/2016)
Motion om möjlighet att ompröva Migrationsverkets åldersbedömning av
ensamkommande barn/ungdomar från Marie Bivefors, inkommit 2016-11-08

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 95

Dnr 2017/00044

Medborgarförslag om att anlägga ett nytt äldreboende som
utgår från Tubberödsmodellen

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga ett
nytt äldreboende som utgår från Tubberödsmodellen.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget om att anlägga ett nytt äldreboende som utgår från
Tubberödsmodellen.
Motivering till beslutet:
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 att utveckla seniorverksamheten
inom kv. Alen (Björkgården) genom att tillskapa en ny byggnad som ska kunna
fungera som ett särskild boende enligt SoL kap 5 § 5 och inrymma ca 50
bostäder.
Verksamheten vid det nya särskilda boendet ska vara av hög kvalitet och
uppfylla kraven utifrån gällande lagstiftning. Verksamheten ska baseras på
socialtjänstlagens värdegrund, ett gott bemötande samt trygghet, integritet och
delaktighet.
Bakgrund

Gun-Britt Sandberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Mariestads
kommun ska anlägga ett nytt äldreboende som utgår från Tubberödsmodellen
vilket innebär att boendet drivs på intraprenad. Medborgarförslaget har
överlämnats till socialnämnden för beredning.
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 5 § ska kommunen inrätta särskilda
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver
särskilt stöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 (Kf § 18/2017):
Kommunfullmäktige beslutar att utveckla seniorverksamheten inom kv. Alen
(Björkgården) genom att tillskapa en ny byggnad som ska kunna fungera som
ett särskild boende enligt SoL kap 5 § 5 och inrymma ca 50 bostäder.
Verksamheten vid det nya särskilda boendet ska starta under hösten år 2018.
Den årliga hyreskostnaden, som vid tidig beräkning netto uppgår till ca
3 100 tkr får inarbetas i budget för år 2019.
Inventarier till det nya boendet, som i dagsläget beräknas att kosta 1 500 tkr,
finansieras i socialnämndens investeringsbudget år 2019.
Utöver detta ingår ökning av kostnader för personal vid det särskilda boendet.
Även dessa kostnader får hanteras i budgetarbetet inför år 2019.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Snau § 95 (forts.)

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är remissinstans och socialnämnden har en
ständig dialog med dem. KPR har också utsett en grupp som utgör
referensgrupp för det nya boendet i kvarteret Alen.
Socialnämndens mål med verksamheten på Kvarteret Alen.
Socialnämnden ger stöd och vård till dem som bor på särskilt boende.
Insatserna kompletterar den enskildes förmåga och stärker hens förmåga att
utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och önskemål.
Insatserna ska vara av hög kvalitet och uppfylla kraven utifrån gällande
lagstiftning.
Värdegrund
Personalen i det särskilda boendet ska ge ett respektfullt bemötande och den
enskilde ska känna sig trygg med de insatser som utförs.
Personalen ska bidra till att stärka den boendes självkänsla, tilltro till sin egen
förmåga och använda ett vardagsrehabiliterande arbetssätt.
Ett gott bemötande inger trygghet och skapar förutsättningar för delaktighet
och integritet. Detta ska säkerställas genom förutsättningar i den fysiska miljön.
Bemötande
Den boende ska bemötas med respekt.
Personalen ska i sitt möte med den boende skapa lugn och ro.
Trygghet
Personalen ska ha ett arbetssätt som skapar förtroende och trygghet.
Personalen ska uppmärksamma sådant som skapar oro och ovisshet hos den
boende och komma överens med hen om vad som kan göras för att skapa
större trygghet.
Integritet
Den boende har rätt att behålla sin integritet och till en privat sfär.
Den boendes åsikter och värderingar får inte kränkas.
Delaktighet
Den boende ska ha möjlighet att påverka sin livssituation.
Personalen ska vara lyhörd för den boendes önskemål.
Med utgångspunkt från ovanstående bedömer socialnämnden att motionen är
besvarad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 201702-28
Kommunfullmäktiges beslut (Kf § 1/2017)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Snau § 95 (forts.)

Medborgarförslag om nytt äldreboende enligt Tubberödsmodellen från GunBritt Sandberg, inkommit 2017-01-20

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 96

Dnr 2017/00034

Synpunkter på Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter till kommunstyrelsens
arbetsutskott på förslaget till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader:
1. I § 3.1 tredje stycket ”Om kommunstyrelsen inte beviljar finansiering
för nytt avtal får respektive nämnd bära kostnaden i sin befintliga ram”.
Det bör tydligt framgå av riktlinjerna om kostnaden ska föras över till
tekniska nämndens ram från aktuell nämnd, då inte kommunstyrelsen
tillskjuter medel för hyreskostnader.
2. I § 3.2 andra stycket; Vid utträde från en externt förhyrd fastighet bör
ramen för hyran tillfalla den nämnd som går ur fastigheten.
3. I § 4 under rubriken ”Övriga lokalkostnader” används begreppet sektor
och det bör bytas ut till nämnd.
Bakgrund

En av budgetförutsättningarna för verksamhetsåret 2016 var att Mariestads
kommun skulle övergå från internhyresfinansierade lokalkostnader till
ramfinansierade lokalkostnader.
På kommunchefens uppdrag har en arbetsgrupp upprättat ett förslag till
riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-23 (Ksau § 472/2016) att
överlämna det reviderade förslaget till riktlinjer för ramfinansierade
lokalkostnader till socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden för synpunkter.
Socialnämnden anser att riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader är
klargörande och nödvändigt för att undvika svårigheter i samarbetet mellan
nämnder i de frågor som särskilt rör de ekonomiska förutsättningarna i
samband med lokalkostnader.
Socialnämnden lämnar synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott på
förslaget till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 201703-28
Dokument: Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Snau § 96 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 97

Dnr 2016/00263

Vidtagna åtgärder med anledning av granskning av
vikariehanteringen.

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat
vikariehantering inom socialnämndens verksamheter. Syftet med granskningen
har varit att undersöka om vikariehanteringen har varit ändamålsenlig.
Granskningen visar att socialnämnden uppfyller kontrollmålen både i allt
väsentligt, delvis och något kontrollmål inte alls. Utifrån detta har
socialnämnden blivit rekommenderad att vidta åtgärder. Socialnämnden
kommer att vidta åtgärder i de delar där socialnämnden har ett uppdrag.
Socialnämnden har idag inget uppdrag att rekrytera vikarier till sin verksamhet.
Uppdraget att rekrytera och följa upp hanteringen av vikarier åligger
kommunstyrelsen och bemanningsenheten.
Upprättade rutiner för vikariehantering finns för bemanningsenhetens
verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-03-28
Revisionsrapport: Granskning av vikariehanteringen

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunens revisorer)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 98

Dnr 2017/00066

Publicering av socialnämndens arbetsutskotts handlingar
på hemsidan

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att även fortsättningsvis publicera handlingar och
underlag på hemsidan inför nämndens sammanträden. Handlingar och underlag
till arbetsutskottets sammanträden ska dock inte publiceras på hemsidan.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att se till att
samtliga arbetsutskotts handlingar ska tillgängliggöras på kommunens hemsida
inför sammanträden (Ksau § 35/2017).
Beslut om tillgång till sammanträdeshandlingar beslutas av respektive nämnd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-03-24

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsens arbetsutskott)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 99

Dnr 2016/00254

Information/diskussion

Nytt särskilt boende

Sektorchef Lotta Hjoberg visar nya ritningarna på Alen 4, nya särskilda
boendet.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

