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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 08:30-11:05 

 
Beslutande Erik Ekblom (M), ordförande 

Marianne Johansson (S), ledamot 
Margareta Alexandersson (KD), ledamot, ej § 97 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Ola Bertilsson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Annica Olsson, ekonom § 93 
Pia Möller, ekonom § 93 
Britt Johansson, vård- och omsorgschef § 93 
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 93-96 och 104 
Catharina Andersson, chef för biståndsavdelningen § 93 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 97 
Annica Bringsved, ANDT-handläggare §§ 98-99 
Anna Brink, HR-konsult § 104 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 
 
 
 

Justerare Marianne Johansson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 92-106 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Erik Ekblom  

Justerande  
 

 Marianne Johansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-10-08 

Anslagsdatum 2019-10-10 Anslaget tas ner 2019-11-01 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 92                                                   Dnr 2019/00002  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 93                                                   Dnr 2019/00127  

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter, 
september månad 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen 
avseende september månad. 
 

2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att vidare arbeta fram fler 
åtgärder för att nå budget i balans.       

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti.  
 
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 en ekonomisk avstämning per september 
månad 2019 avseende socialnämndens verksamheter. 
 
Månadsavstämning september, år 2019, visar en avvikelse på socialnämnden 
med -18 350 tkr. Sektorchefen visar ett resultat på -100 tkr, individ- och 
familjeomsorgsavdelningen visar -500 tkr, vård- och omsorgsavdelningen          
-700 tkr och biståndsenheten +850 tkr. Placeringar barn och unga visar ett 
underskott på -13 750 tkr och försörjningsstödet -4 150 tkr.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller, 
2019-10-07 

Dokument: Sammanställning september, år 2019      

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson), (Ekonom Pia Möller) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 94                                                   Dnr 2019/00235  

Förslag till besparingar 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan eget 
förslag.    

Bakgrund 

Socialnämnden har ett prognostiserat underskott på 18,4 miljoner för 2019. Ett 
omfattande arbete har skett inom sektorn i syfte att driva verksamheten så 
kostnadseffektivt som möjligt. Det har dock inte varit möjligt att hitta 
besparingar som motsvarar det prognostiserade underskottet för 2019. 
 
De mer långsiktiga åtgärderna som vidtagits såsom arbetet med 
bemanningsekonomi beräknas dock innebära ytterligare besparingar än de 1,9 
miljoner som hittills sparats på övertid och mertid. Arbetet omfattar sektorns 
alla verksamheter. 
 
Inom vård- och omsorgsavdelningen är ekonomin nu i balans och eventuellt 
ytterligare sänkta kostnader kan bli effekten av det fortsatta strategiska arbetet 
med bemanningsekonomi. Mer omfattande besparingar inom vård- och 
omsorgsavdelningen är inte möjligt. Vård- och omsorgsavdelningen bedriver i 
dag endast lagstadgad verksamhet med hemtjänst, särskilt boende och 
dagverksamhet. Kostnaderna för detta är lägst i Skaraborg och i förhållande till 
riket ligger Mariestads kommun klart under medel. Inom avdelningen bedrivs i 
dag endast lagstadgad verksamhet och ytterligare nedskärningar innebär en 
sänkning på den kvalité som redan är i nivå med skälig levnadsnivå och inte 
mer.  
 
Arbetet inom individ- och familjeomsorgsavdelningen med 
hemmaplanslösningar för barn, unga och familjer innebär att kostnaderna för 
externa placeringar har planat ut något. Det tar dock tid att ställa om 
verksamheten varför större besparingar inte kommer att ske. 
 
Liksom tidigare är återhållsamheten stor inom sektorn och alla åtgärder som 
kan vidtas, vidtas. 
 
På socialnämndens sammanträde i september fick socialchefen efter 
redovisning av tertial 2 åter igen i uppdrag att vidare arbeta fram fler åtgärder 
för att nå budget i balans. I underlaget återfinns de besparingar som skulle 
kunna göras. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Det finns just nu inga nya åtgärder som kommer att påverka prognosen för 
2019 i någon nämnvärd omfattning. Arbetet att hitta mer långtgående 
besparingar som kan ge effekt under 2020 pågår.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-02 

Dokument: Åtgärder för ekonomi i balans, reviderat 2019-09-25       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson) 
(Ekonom Pia Möller) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 95                                                   Dnr 2019/00007  

Svar på motion: Extra försörjningsstöd till barnfamiljer vid 
juletid 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan eget 
förslag.        

Bakgrund 

Marie Engström-Rosengren, Vänsterpartiet, föreslår i en motion i december 
2018 att Mariestads kommun ger en julpeng till alla barnfamiljer som vid jultid 
har försörjningsstöd. För familjer som inte firar jul men uppmärksammar andra 
högtider, ska detta kunna lösas på annat sätt. Socialnämnden har beslutat att 
frågan ska utredas vidare. 
 
Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att 
utvecklas och att tillgodogöra sig sina rättigheter.  
 
Utredningen har genomförts av avdelningschef Anette Karlsson. 
 
Försörjningsstöd är tänkt som en sista utväg för personer som under en kort tid 
behöver samhällets hjälp för försörjning.  
 
Ett extra belopp i samband med jul kan ha en positiv effekt för barnen och 
familjerna men det finns vissa svårigheter förknippade med detta som 
presenteras i utredningen, alla familjer firar inte jul, pengarna kan användas till 
annat än vad det är avsett för och så vidare.  
 
Genom att ta särskild hänsyn till barns behov i form av extra försörjningsstöd 
vid jul följer kommunen barnkonventionens intentioner.  
 
Kommunens invånare har möjlighet att söka medel ur Sociala samfonden. En 
nackdel är att utdelning endast skett vartannat år sedan 2013. I dessa 
utdelningar har hittills barnfamiljer prioriterats. Utredaren föreslår därför att 
socialnämnden ser över tolkningen av hur Sociala samfonden ska fördelas, så 
att även andra grupper prioriteras om det dessutom görs särskild utdelning av 
försörjningsstöd i december månad. Dessa grupper är till exempel äldre, sjuka 
eller personer med ekonomiska svårigheter av andra skäl.   

Behandling på sammanträdet 

Ann-Christine Gustavsson (M) yrkar på att arbetsutskottet lämnar ärendet till 
socialnämnden utan eget förslag. 
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Marianne Johansson (S) och Ola Bertilsson (S) tillstyrker förlag till beslut. 

Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förlagen under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-02 

Utredning angående extra försörjningsstöd till barnfamiljer vid jul upprättad av 
individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-09-24 

Dokument: Riksnorm för försörjningsstödet 2019, Socialstyrelsen       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Arbetsmarknadschef och chef för försörjningsstöd Joakim Stier) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 96                                                   Dnr 2019/00225  

Placerad ungdoms reflektion över sin tid i hem för vård eller 
boende 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

En ungdom har under en tid varit placerad vid ett hem för vård eller boende i 
Värmland, Mölnbacka ungdomshem. Under våren blev ungdomshemmet 
granskat av inspektionen för vård och omsorg. I samband med granskningen 
väcktes ett medie-intresse och det uppstod reportage i nyhetstidningar, radion 
och television. Den unge reagerade på detta och skrev då en redogörelse till 
reportern på Sveriges television Värmland och gav där en annan bild av 
verksamheten än vad som framkommit i nyhetsbevakningen. Den unge 
beskriver sina goda erfarenheter av ungdomshemmet och det stöd och hjälp 
denne fått som bidragit till en positiv utveckling.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-27 

Brev från placerad ungdom       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 97                                                   Dnr 2019/00201  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande 
klagomål på hälso- och sjukvården 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att till Inspektionen för vård och omsorg avge följande 
yttrande ” Yttrande gällande klagomålsanmälan Dnr. 8.2.1-32168/2019-4”  

På grund av jäv deltar inte Margareta Alexandersson (KD) i handläggningen i 
detta ärende.   

Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot en anmälan med 
klagomål mot hälso-och sjukvården i Mariestads kommun. Vårdgivaren och 
involverad personal har möjlighet att yttra sig över klagomålet och ska 
överlämna handlingar och uppgifter enligt begäran.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-27 

Förslag på yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande 
klagomålsanmälan upprättat av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund 
och vård och omsorgschef Britt Johansson, 2019-09-24      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 98                                                   Dnr 2019/00214  

Förlängning av handläggningstid avseende ansökan om 
tillstånd att servera alkoholdrycker, Waterside, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att handläggningstiden för ansökan från Lindev 
fastigheter AB organisationsnummer 556763-4620 gällande tillstånd att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för servering till 
allmänheten på Waterside, Oxvägen 5 i Mariestad förlängs med högst fyra 
månader. 
 
Handläggningstider vid ansökan  
Rättsregel  

Enligt 5 § alkoholförordningen, SFS 2010:1636, ska en kommun fatta beslut i 
ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig 
ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av 
utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra 
månader. Sökande ska informeras om att skälen för handläggningstiden 
förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.  
  
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Lindev fastigheter AB, organisationsnummer 556763-4620 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 nytt stadigvarande 
tillstånd till allmänheten, med serveringstid 11:00 – 02:00.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-20, ”Förlängning 
av handläggningstid avseende ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Waterside, Mariestad” 

Dokument: Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare 
Annica Bringsved, 2019-09-16       

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Lindev fastigheter AB) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 99                                                   Dnr 2019/00215  

Tillsynsärende gällande Asian Palace Restaurang, 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet enligt 9 kap 18 § 
Alkohollagen för Asian Palace NL AB, Storegårdsvägen, lgh 1002, 541 38 
Skövde, organisationsnummer 556946-9579 att servera starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten på Asian Palace 
Restaurang, Viktoriagatan 15 i Mariestad. 
 
Serveringstillståndet gäller året runt med serveringstid mellan 11:00 – 23:00 alla 
dagar och avser även tillhörande uteservering. 
 
Detta beslut kan överklagas. 
 
Motivering: 

Sökanden uppfyller inte kraven i alkohollagen gällande 8 kap 12 §; sökandens 
personliga och ekonomiska lämplighet. 
Sökanden uppfyller inte heller kraven i alkohollagens 8 kap 12 § då sökanden 
inte uppvisat kunskaper i denna lag eller i anslutande föreskrifter som krävs för 
att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Prövning av 
sökandes kunskaper i alkohollagen görs genom prov som framtagits av 
folkhälsomyndigheten. 
Om den sökande inte blir godkänd efter tre prov kan tillstånd inte meddelas. 
En ny ansökan måste då göras. 
Inget undantag för att avlägga prov finns.       

Bakgrund 

Anmälan om förändringar i bolaget inkommer 2019-05-31. 
Anmälan avser att sökanden Simer Kaur har köpt bolaget Asian Palace NL AB. 
Då man köper bolaget följer även serveringstillstånd med. Anmälan om 
förändringar i bolaget ska göras och en lämplighetsprövning på nya ägare av 
bolaget görs. Kontroll görs även att godkända kunskaper i alkohollagen ska 
finns i bolaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-20, 
”Tillsynsärende gällande Asian Palace Restaurang, Mariestad” 

Dokument: Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare 
Annica Bringsved, 2019-09-19       
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Asian Palace NL AB) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 100                                                   Dnr 2019/00195  

Socialnämndens sammanträdestider för år 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider för socialnämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för år 2020 enligt förslaget.       

Bakgrund 

Inför varje nytt år lämnas förslag till datum och tider för socialnämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden. Följande datum och tider lämnas 
för år 2020: 
 
Socialnämnden kl. 08:30 
21 januari 
18 februari 
24 mars 
21 april 
19 maj 
23 juni 
22 september 
20 oktober 
24 november 
22 december 
 
Socialnämndens arbetsutskott kl. 08:30 
7 januari (individärenden) 
14 januari 
28 januari (individärenden) 
11 februari 
25 februari (individärenden) 
10 mars (individärenden) 
17 mars 
31 mars (individärenden) 
14 april 
28 april (individärenden) 
12 maj 
26 maj (individärenden) 
9 juni (individärenden) 
16 juni 
30 juni (individärenden) 
11 augusti (individärenden) 
25 augusti (individärenden) 
8 september (individärenden) 
15 september 
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6 oktober (individärenden) 
13 oktober 
27 oktober (individärenden) 
10 november (individärenden) 
17 november 
8 december (individärenden) 
15 december  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-19, 
”Socialnämndens sammanträdestider för år 2020”       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Nämndsekreterare Helena Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 101                                                   Dnr 2019/00226  

Enkät om arbetsmiljö "Temperaturen" 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom att verktyget ”Temperaturen” testas 
i verksamheten under 6 månader.       

Bakgrund 

Socialnämndens ledamöter får regelbundet till sig uppgifter och påståenden om 
hur personal ute i verksamheten upplever sin arbetssituation. Ledamöterna har 
framfört ett önskemål om att regelbundet varje månad kunna mäta hur 
personalen upplever sin situation på arbetet. Benämningen 
”Temperaturmätare” har använts som beskrivning av vad man önskar för att 
bättre kunna bemöta och förstå det som de får del av.  
 
Redan i dag finns det flera sätt som arbetsgivaren får del av medarbetarnas 
uppfattning som sin arbetsmiljö. Inom kommunen görs det vartannat år en 
genomgripande medarbetarenkät där ett flertal aspekter av medarbetarskapet 
och arbetsmiljön kartläggs. Via den fackliga samverkan får också arbetsgivaren 
input i frågan. Dessutom transporteras i ”chefsledet” via APT information om 
arbetsmiljön och läget i verksamheten över tid. 
 
Medarbetarenkäten fångar upp en mer mångfasetterad bild där både det som är 
bra och det som är mindre bar belyses men denna görs allt för sällan för att 
kunna ge det som nu efterfrågas. I de andra fallen är det mest det som inte 
fungerar som kommer fram. 
 
”Temperaturen” är ett mycket enkelt koncept för att mäta hur medarbetarna 
upplever sin arbetssituation över tid.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-27 

Dokument: ”Hur har du det på jobbet” 

Dokument: Beskrivning av ”Temperaturen” upprättat av socialchef Karin 
Utbo, 2019-09-13      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 102                                                   Dnr 2019/00229  

Mål för nämndens verksamhet 2020-2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna målen.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har antagit mål för mandatperioden. 
Socialnämndens uppdrag är att utifrån dessa formulera mål för sektorns 
verksamhet. 
 
Föreslagna mål har bearbetats av verksamheten samt av ordföranden och vice 
ordföranden i socialnämnden. 
 
När målen är antagna ska aktiviteter kopplas till som säkerställer måluppfyllelse.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-27 

Dokument: Förslag på mål för socialnämnden år 2020-2022        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 103                                                   Dnr 2019/00230  

Planer för sektor stöd och omsorg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att påbörja arbetet med 
att utarbeta planer för verksamheten enligt förslaget.       

Bakgrund 

Sektorns verksamhet är bred och omfattande och avkrävs ständigt nya 
lösningar för att kunna möta nya behov. För att utvecklingen ska ske med 
stabilitet och eftertänksamhet ska planer tas fram för socialnämndens olika 
verksamheter. Vilka verksamheter planerna ska omfattas föreslås vara: 
 
Insatser för barn och unga tom 21 år och deras familjer  

 IFO barn och familj 

 LSS barn och unga 

Insatser för vuxna inklusive försörjning och arbete 21 och uppåt 

 IFO vuxna 

 Arbete och försörjning 

Insatser inom vård och omsorg 

 Hemtjänst 

 Hemsjukvård 

 Särskilt boende 

 LSS vuxna  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-27 

Dokument: Planer och organisation Sektor stöd och omsorg, upprättat  
2019-09-25       
 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 104                                                   Dnr 2019/00199  

Uppföljning av socialnämndens verksamheter 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 18 juni 2019 att verksamheten ska följas upp med 
aktuella nyckeltal och presenteras direkt på sammanträdet utan föregående 
utskick. 
 
Följande nyckeltal presenterades; 
-mertid/övertid 
-aktualiseringar, barn och unga 
-placeringsdygn.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 105                                                   Dnr 2019/00001  

Uppdrag till sektorchefen 

  

Inga uppdrag på dagens sammanträde.    
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 106                                                   Dnr 2019/00003  

Information på sammanträdet 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande:  
-IT-frågor 
-Fastigheter 
-Omorganisation på Maria Nova     

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

 


