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Sammanträdesdatum
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Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, kl. 08:30-11:35

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Sebastian Clausson (S), vice ordförande
Björn Fagerlund (M), ledamot
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ersättare
Emil Gullbrantz (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom §§ 398-399
Pia Möller, ekonom §§ 398-399
Annica Bringsved, ANDT-handläggare §§ 403-407
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Sebastian Clausson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Sebastian Clausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 397-409

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-12-04

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-04

Anslagsdatum

2018-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-01-04

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 397

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 398

Dnr 2018/00040

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för
november 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning per november månad.
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 månadsavstämning per november månad 2018
avseende socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning per november månad, år 2018, visar ett överskott på
sektorchef på +950 tkr. IFO visar ett underskott på -500 tkr, VoO ett överskott
på +3 500 tkr och Biståndsavdelningen visar ett underskott på -700 tkr.
Placeringar barn och unga visar ett underskott på – 5 950 tkr och
försörjningsstödet ett underskott på -650 tkr. Det finns en osäkerhet avseende
prognosen för budgetjusteringen om de åtgärder som vidtagits inför året räcker.
Totalt underskott för socialnämnden är 8 240 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-11-29.
Månadsavstämning per november 2018, översikt och detaljer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Snau § 398 (forts.)

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 399

Dnr 2018/00218

Budget 2019

Arbetsutskottets förlag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad detaljbudget 2019.
Sebastian Clausson (S) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1,
protokollsanteckning).
Bakgrund

Socialnämndens verksamheter har av kommunfullmäktige tilldelats en ram inför
2019 motsvarande 538 147 tkr.
Socialnämnden ansvarar från och med 2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst och
budgetramen har utökats med 6212 tkr för den verksamheten.
Detaljbudgeten förutsätter ett statsbidrag motsvarande 5959 tkr, se cirkulär
18:47 från SKL. Det finns inget ekonomiskt utrymme för volymökning i någon
av socialnämndens verksamheter i den upprättade detaljbudgeten.
Socialnämndens budget har utökats med 6750 tkr för det särskilda boendet
Alen.
Budgetramen har minskats med en effektivisering på 1%, motsvarande 5436
tkr.
Behandling på sammanträdet

Sebastian Clausson (S) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket
godkänns av ordförande Jan Hallström (L).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Sammanställning av budget 2019 upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom
Pia Möller och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-12-03
Budget 2019 upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-11-30, reviderad
2018-12-03
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Snau § 399 (forts.)

Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021 upprättad av ekonom Annica
Olsson, ekonom Pia Möller och chef för sektor stöd och omsorg Lotta
Hjoberg, 2018-11-30

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 400

Dnr 2018/00219

Internkontrollplan för 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2019.
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. Den
fastställs årligen av nämnden.
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen kontinuerligt under året.
Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och
vem som är ansvarig för kontrollen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2018-11-23
Internkontrollplan för 2019

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård och omsorgschef Britt Johansson)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)
(Chef för försörjningsstöd och arbetsmarknadssekreterare Joakim Stier)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 401

Dnr 2018/00222

Revidering av socialnämndens delegationsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta revideringen av delegationsordningen.
Bakgrund

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommun eller landsting att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegaten träder in i nämndens ställe. Beslut som fattas av delegat är juridiskt
ett nämndsbeslut och kan inte ändras av nämnd i samband med att beslutet
anmäls. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett
nämndbeslut. Ersättare för delegat är överordnad personal.
Delegationsordningen utgör en förteckning av nämndens delegation till
verksamhetens tjänstemän. En revidering föreslås av tidigare
delegeringsordning som antogs av socialnämnden den 22 maj 2018 (Sn
2018/11, § 79).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-11-23
Förslag till revidering av delegationsordningen tillsammans med förklaring av
vad som föreslås revideras

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård och omsorgschef Britt Johansson)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)
(Chef för försörjningsstöd och arbetsmarknadssekreterare Joakim Stier)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 402

Dnr 2018/00211

Internt ersättningssystem för HVB barn och unga

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att införa internt ersättningssystem för HVB
barn och unga från och med 2019-01-01.
2. Socialnämnden beslutar att utvärdera internt ersättningssystem för HVB
barn och unga i september 2019.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-12-20 kommunchefen i uppdrag att
utreda möjligheten och förutsättningar att inrätta en utredningstjänst i syfte att
hitta nya strukturer och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgens
verksamhet. Tjänsten finansieras av medel från kommunstyrelsen till
förfogande under 2018.
Utredningen påbörjades 2018-04-05 och redovisas löpande i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ksau, var sjätte vecka med början 2018-05-09. Socialnämnden har
fått lägesrapporterna för kännedom.
Barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen, IFO, har
under de senaste åren haft en ökande trend vad gäller anmälningar och
ansökningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Kostnaderna för
placeringar hos externa vårdgivare har kraftigt ökat. Det har i socialnämnden
fattats beslut om att skapa hemmaplanslösningar som är mer kostnadseffektiva
än de som kommunen köper från annan vårdgivare.
En av frågeställningarna i uppdraget är att föreslå vilket ersättningssystem ska
hemmen för vård och boende, HVB, tillämpa, kostnad per plats, rambudget
eller annat? Utredaren har tagit fram ett förslag till nytt ersättningssystem för
HVB barn och unga.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-11-16
Dokument: Internt ersättningssystem för hem för vård eller boende, HVB, barn
och unga inom Mariestads kommun upprättat av utredare Elizabeth Lindholm
Hahne, 2018-11-16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Snau § 402 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Ekonom Pia Möller)
(Utredare Elizabeth Lindholm Hahne)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 403

Dnr 2018/00223

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Levin &
Co, Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att bevilja Lagd AB, organisationsnummer 5591554109, Österlånggatan 11, 542 30 Mariestad tillstånd att servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten på
Levin & Co, Österlånggatan 11 i Mariestad. Serveringstillståndet gäller året runt
med en serveringstid mellan kl 11:00 – 00:00 inomhus alla dagar, året runt samt,
kl 11.00-22.00 på uteserveringen söndag-torsdag, fredag och lördag kl 11.00.
Detta beslut kan överklagas.
Bakgrund

Lagd AB, organisationsnummer 559155-4109 har hos kommunen ansökt om
tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.
Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande till allmänheten, året runt
med serveringstid 11:00 – 00:00 i restaurang samt tillhörande uteservering.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2018-11-14

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(ANDT-handläggare Annica Bringsved)
(Levin & Co)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 404

Dnr 2018/00224

Ansökan från Bakgården om utökad serveringsyta

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Wästgötabagarn i Mariestad
AB organisationsnummer 556576-7190 tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
att utöka serveringsytan med 35 kvm i bakre rummet, enligt bifogad planritning.
Serveringsstället är Bakgårn by Wästgötabagarn, Österlånggatan 23 i Mariestad.
Detta beslut kan överklagas.
Bakgrund

Wästgötabagarn i Mariestad AB, organisationsnummer 556576-7190 har hos
kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att
utöka sin serveringsyta med 35 kvm i bakre rummet, där ett dansgolv har
byggts. Serveringsställe är Bakgårn by Wästgötabagarn, Österlånggatan 23 i
Mariestad.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2018-11-27

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
ANDT-handläggare Annica Bringsved
Bakgårn by Wästgötabagarn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 405

Dnr 2018/00225

Ansökan från Bakgården om utökad serveringstid till kl.
02:00

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Wästgötabagarn i Mariestad
AB, organisationsnummer 556576-7190 stadigvarande utökad serveringstid till
kl 02.00, fredagar, lördagar och dag före helgdag vid danstillställningar, med
serveringsställe Bakgårn by Wästgötabagarn, Österlånggatan 23 i Mariestad.
Serveringstillståndet gäller inomhus i restaurang och bakre rummet.
På bakgårdens uteservering tillåts utökad servering till kl 02.00 under perioden 1
april till 30 september årligen, vid danstillställningar.
Avslå Wästgötabagarn i Mariestad AB, organisationsnummer 556576-7190
stadigvarande utökad serveringstid till kl 02.00 fredag, lördag och dag före
helgdag vid danstillställningar på bakgårdens uteservering året runt.
Motivering
I yttrande från miljö- och byggnadsnämnden tillstyrks ansökan med
begränsning att tillåta uteservering endast mellan 1 april och 30 september
årligen.
Villkor
Vid tillställningar fredag, lördag och dag före helgaftnar då det inte är dans, skall
två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra.
Motivering
För att säkerställa ordning och säkerhet vid tillställningar.
Detta beslut kan överklagas.
Bakgrund

Wästgötabagarn i Mariestad AB, organisationsnummer 556576-7190 har hos
kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att
utöka serveringstiden till kl 02.00 vid danstillställningar fredagar, lördagar och
dag före helgdag i restaurangen, bakre rummet och på bakgården
(uteserveringen).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2018-11-27
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Snau § 405 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
ANDT-handläggare Annica Bringsved
Bakgårn by Wästgötabagarn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 406

Dnr 2018/00226

Ansökan från Bakgården om utökad serveringstid till kl.
03:00 på juldagen

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Wästgötabagarn i Mariestad
AB organisationsnummer 556576-7190 enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) tillfällig utökad serveringstid juldagen den 25 december 2018 till kl
03.00 med serveringsställe Bakgårn by Wästgötabagarn, Österlånggatan 23 i
Mariestad.
Serveringstillståndet gäller inomhus i restaurang och bakre rummet.
Avslå Wästgötabagarn i Mariestad AB organisationsnummer 556576-7190 enligt
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) tillfällig utökad serveringstid till kl 03.00 på
bakgårdens uteservering.
Motivering:
Enligt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden avslås utökad serveringstid
till kl 03.00 på bakgårdens uteservering.
Villkor:
Fyra av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra från kl
22.00 tills den sista gästen lämnat tillställningen.
Motivering:
För att hålla god ordning vid tillställningen ska de av polisen förordnade
ordningsvakter tjänstgöra.
Detta beslut kan överklagas.
Bakgrund

Wästgötabagarn i Mariestad AB, organisationsnummer 556576-7190, har hos
kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att
få utöka sin serveringstid till kl 03.00 på juldagen den 25 december 2018 i
samband med danstillställning. Ansökan avser utökning i restaurang, bakre
rummet och på bakgårdens uteservering.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2018-11-27
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Snau § 406 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
ANDT-handläggare Annica Bringsved
Bakgårn by Wästgötabagarn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 407

Dnr 2018/00227

Tillfällig utökning av serveringstid, Restaurang Sand

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja WR Restauranger AB
organisationsnummer 559166-5681 utökad serveringstid till kl 03.00 tisdagen
den 25 december 2018 för servering till allmänheten på Restaurang Sand,
Kungsgatan 5 i Mariestad.
Villkor:
Utifrån danstillståndet har polismyndigheten angett antal förordnade
ordningsvakter som ska följas.
Motivering:
Förordnade ordningsvakterna ska säkra ordning och säkerheten under
tillställningen.
Ärendet
WR Restauranger AB, organisationsnummer 559166-5681 har hos kommunen
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera
alkoholdrycker till kl 03.00 under juldagen den 25 december 2018 i samband
med danstillställning.
Detta beslut kan överklagas.
Bakgrund

Sökanden har ett stadigvarande serveringstillstånd till kl 02.00 vid
dansarrangemang. Ansökan avser utökad serveringstid till kl 03.00 under
juldagen den 25 december 2018 i samband med danstillställning.
Juldagen är ett av de tillfällen som man, enligt kommunens riktlinjer för
serveringstillstånd, har möjlighet att utöka serveringstiden till kl 03.00. Ett krav
för att kunna söka till kl 03.00 är att man har sökt ett danstillstånd hos
polismyndigheten. Danstillstånd sökt hos polismyndigheten finns för aktuellt
datum till kl 03.00.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2018-11-27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Snau § 407 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
ANDT-handläggare Annica Bringsved
Restaurang Sand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 408

Dnr 2018/00231

Nytt hyresavtal gällande hemtjänstens lokaler på Alen 4

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom det upprättade förslaget till
hyresavtal för lokal, Blombackagatan 21, Alen 4.
Bakgrund

Mariestads kommun har tillsammans med hyresvärden Lorentzon diskuterat en
renovering av kommunens befintliga lokaler på Blombackagatan 21 i Mariestad.
I dessa lokaler finns idag en hemtjänstverksamhet.
Renoveringen innebär att samtliga kontorsytor renoveras avseende ytskikt och
belysning så att standarden likställs med de nyrenoverade korridorerna. Ett
utbyte av samtliga pentryn samt en renovering av samtliga WC-utrymmen ingår
också i renoveringen.
Under renoveringen kommer hyresvärden även att bygga ett nytt personalrum
på bottenplan.
Nuvarande hyresavtal löper till 2021-05-31 med en grundkostnad om 713 400
kronor vid avtalstecknande 2015-06-01. Aktuell hyresnivå är 748 872 kronor.
Förslaget till nytt hyresavtal börjar gälla den 2019-01-01 med en kostnad om
1 010 650 kronor, således en höjning med 261 778 kronor. Det nya hyresavtalet
löper på 30 år och får således samma slutdatum som övriga hyresavtal inom
Alen 4, det vill säga 2048-12-31.
Kommunen kommer att erhålla en hyresrabatt om 250 000 kronor per år fram
till 2021-05-31, under denna period avser hyresvärden att genomföra
renoveringen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-11-27
Hyresavtal för lokal Blombackagatan 21, Alen 4
Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 409

Dnr 2018/00006

Information/diskussion

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar om följande:


Fördelning av hennes arbetsuppgifter i väntan på ny socialchef.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

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 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Bilaga 1, protokollsanteckning § 399

Ärende:
Budget 2019
Socialdemokraterna i socialnämndens arbetsutskott konstaterar att de 6,3
miljoner extra till nämnden som fanns i Socialdemokraternas budgetförslag
hade inneburit en betydligt stabilare grund inför 2019. Vi befarar att
oförutsedda volymökningar under året kommer att slå hårt mot nämndens
budgetefterlevnad under 2019 och det krävs därför stor beredskap för
uppföljning och anpassningar under pågående budgetår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

