
 
 Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid D-salen, Folkets hus, onsdagen den 21 februari 2018 kl 13:00-16:15 

Beslutande Ledamöter 

Anita Bohlin-Neuman (V), Ordförande 
Monica Littorin (V), 1:e vice ordförande 
Carina Sätterman (S) 

 Tjänstgörande ersättare 

Jan Ask (V) ersättare för Leif Spånbo (FP) 
Palle Hansen (S) ersättare för Lennart Johansson (S) 

Övriga närvarande Ingmar Ångman, socialchef 
Marianne Andersson, sekreterare 
Jörgen Dahl Larsson, verksamhetschef vård och omsorg 
Pernilla Borg, enhetschef korttidsenheten 
Ulf Fogelberg, alkoholhandläggare, § 3 och 4 

Justerare Monica Littorin 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-19 
 Marianne Andersson  

 Ordförande 

  

 Anita Bohlin-Neuman  

 Justerare 

  

 Monica Littorin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämndens arbetsutskott               Paragraf 1-19, § 3 och 4 OSL 26:1 

Sammanträdesdatum 2018-02-21 

Datum då anslaget sätts upp   Datum då anslaget tas ned   

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Marianne Andersson  



 
 Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 
Justering av protokoll .......................................................................................... 3 

§ 2 Dnr 
Fastställande av föredragningslista ..................................................................... 4 

§ 3 Dnr 95-2017 
Alkoholärende:  ................................................................................................... 5 

§ 4 Dnr 16-2018 
Alkoholärende:  ................................................................................................... 6 

§ 5 Dnr 00002-2018 
Kösituation äldreboende ..................................................................................... 7 

§ 6 Dnr 00003-2017 
Ej verkställda beslut, kvartal 4 2017 .................................................................... 8 

§ 7 Dnr 
Revisorerna - information om det gångna verksamhetsåret ................................ 9 

§ 8 Dnr 00134-2017 
Riktlinjer parboende särskilt boende ................................................................. 10 

§ 9 Dnr 00013-2018 
Behov av anlitande av bemanningsföretag för sjuksköterskor 2018 .................. 11 

§ 10 Dnr 00025-2018 
Nyinrättande av handledartjänst 1,0 ssg daglig verksamhet .............................. 12 

§ 11 Dnr 00020-2018 
E-hälsoplan för socialförvaltningen 2018-2020 .................................................. 14 

§ 12 Dnr 00030-2018 
Anpassning till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ................................. 15 

§ 13 Dnr 00136-2017 
Degerfors Finska Förening: Skrivelse om finskspråkig äldrevård ...................... 16 

§ 14 Dnr 00019-2017 
Redovisning av internkontrollplan 2017 ............................................................. 17 

§ 15 Dnr 00037-2018 
Internkontrollplan 2018 ...................................................................................... 18 

§ 16 Dnr 00036-2018 
Förändrad organisation i enheten för ensamkommande barn ........................... 20 

§ 17 Dnr 00035-2018 
Tillfällig boendeenhet på Västergården ............................................................. 21 

§ 18 Dnr 00033-2018 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 för socialnämnden ............................ 23 

§ 19 Dnr 00011-2017 
Val till politikerluncher och till Tvärsektoriellt råd 2018 ....................................... 24 



 
 Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr   

Justering av protokoll 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Som justerare protokollet utses Monica Littorin, (V). Justering sker på 
kommunkansliet den 26 februari 2018).  
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§ 2 Dnr   

Fastställande av föredragningslista   

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionens besök är inställt.  
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§ 3 Dnr 95-2017  

Alkoholärende:  
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§ 4 Dnr 16-2018  

Alkoholärende:  
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§ 5 Dnr 00002-2018  

Kösituation äldreboende   

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Rapporten mottas.   

Sammanfattning av ärendet 

Idag är det ingen kö till kommunens äldreboenden.  

Inflyttningen har i snitt varit två boenden i veckan och platser har då kunnat 
erbjudas.    
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§ 6 Dnr 00003-2017  

Ej verkställda beslut, kvartal 4 2017 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Totalt 8 ärenden har inrapporterats som icke verkställda under kvartal 4, 2017. 
Samtliga avser biståndet kontaktperson.  

Problemet när det gäller bistånd kontaktperson är svårigheten att hitta 
intresserade och lämpliga person för uppdraget. I begreppet lämplighet ingår i 
dessa fall även att kontaktpersonen ska matcha den sökande vad gäller t.ex ålder 
och intressen, vilket även det innebär en svårighet för att verkställa.      

 



 
 Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr   

Revisorerna - information om det gångna 
verksamhetsåret 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Revisorernas besök är inställt. Besöket flyttas till ett kommande möte.     
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§ 8 Dnr 00134-2017  

Riktlinjer parboende särskilt boende 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Riktlinjer för parboende särskilt boende antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Av 4 kap 1 c § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att äldre som varaktigt 
sammanbott ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver 
särskilt boende så kallad parboendegaranti. 

I samband med införandet av parboendegarantin ändrades även 18 § Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Förändringen innebär ett klargörande av att ansvaret för 
hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer bara omfattar dem som efter beslut 
av kommunen beviljats insatsen särskilt boende enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL.  

Parboendegaranti innebär att för den som beviljats eller beviljas bistånd i form 
av särskilt boende ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med 
make/maka/sambo. Registrerade partners sammanställs med makar. 
Parboendegarantin förutsätter dock att paret varaktigt har sammanbott innan 
flytt till särskilt boende aktualiseras eller, om den ena parten redan bor i ett 
sådant boende, ska paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.  

Om partnern som var beviljad bistånd går bort, har den kvarboende 3 månader 
på sig att hitta annat boende, om inte den efterlevande har bedömts ha egna 
behov. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer, daterad 2017-12-18    

Skickas till 
Socialnämnden 

Verksamhetschef 
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§ 9 Dnr 00013-2018  

Behov av anlitande av bemanningsföretag för 
sjuksköterskor 2018 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Bemanningsföretag får användas under 2018 för att trygga försörjningen av 
sjuksköterskor inom socialförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det är för närvarande svårt att rekrytera sjuksköterskor i hela landet. 
Situationen i Degerfors kommun skiljer sig inte i det avseendet. 

I dagsläget söker vi två sjuksköterskor då ordinarie befattningshavare kommer 
att gå på föräldraledigheter i perioden april/maj och till och med hösten 2019. 
Det är osäkert hur dessa vikariat kan lösas. 

I tillägg till detta står vi inför en semester med mycket små möjligheter att 
rekrytera vikarier till verksamheten. 

Redan inför föregående sommar gav socialnämnden ett medgivande till att 
anlita bemanningsföretag för att lösa situationen. I slutänden valdes dock en 
annan lösning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ansöker om godkännande för att upphandla bemanning till de behov som på 
annat sätt inte kan tillgodoses för att tillse patientsäkerheten och en god 
arbetsmiljö för våra medarbetare. Självklart kommer andra möjligheter att lösa 
situationen också att prövas 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10     

Skickas till 
Socialnämnden 

Enhetschef 
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§ 10 Dnr 00025-2018  

Nyinrättande av handledartjänst 1,0 ssg daglig 
verksamhet 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Ärendet återremitteras med uppdraget att utreda hur behovet kan lösas inom 
befintliga ekonomiska ramar, där tillfälliga lösningar och omdisponeringar inom 
personalgruppen kan vara en lösning.  

Med hänvisning till det ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en 
tjänst.  

Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet har som uppgift att erbjuda deltagare tillhörande personkrets 
för LSS en daglig sysselsättning med stimulerande arbetsuppgifter. 
Verksamheten är lagstadgad. 

Antalet deltagare uppgår till 55 personer fördelat på 5 olika arbetsgrupper samt 
praktikplatser ute inom kommunen och privata näringslivet. 

För att fortsatt kunna ge deltagare inom Daglig verksamhet goda levnadsvillkor 
och stimulans på jobbet för att nå sina mål bedöms en utökning motsvarande 
en tjänst med 1,0 ssg nödvändig. 

Bemanningen inom Daglig verksamhet består av totalt 6,5 ssg handledare varav 
1,0 ssg avser Samordnare inom verksamheten. Samordnaren ingår inte i den 
dagliga bemanningen utan ansvarar för att arbeta fram de externa platserna på 
de olika företagen samt genomföra uppföljningar av insatserna både gällande 
platserna inom den egna verksamheten och externa platser.  

Deltagarantalet inom Daglig verksamhet har ökat under de senaste åren, 
nuvarande medelålder hos deltagarna är 35 år. Deltagarantalet är 55 personer 
varav 14 är ute på praktik heltid eller varvat med gruppverksamhet. Antalet 
deltagare fortsätter att öka varje år. Kommunen ska kunna erbjuda insatsen 
daglig verksamhet när deltagarna är i yrkesverksamålder vilket idag är 67 år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
För att fortsatt kunna ge deltagare inom Daglig verksamhet goda levnadsvillkor 
och stimulans på jobbet för att nå sina mål ansöker socialförvaltningen om att: 
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nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 1,0 ssg 
handledare,  

socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om finansiering av tjänsten med 
225 tkr år 2018 och 450 tkr år 2019.  

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att utreda hur 
behovet kan lösas inom befintliga ekonomiska ramar., där tillfälliga lösningar 
och omdisponeringar inom personalgruppen kan vara en lösning. Med 
hänvisning till det ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en tjänst.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-25      

Skickas till 
Socialchefen 
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§ 11 Dnr 00020-2018  

E-hälsoplan för socialförvaltningen 2018-2020 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
E-hälsoplan för 2018-2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har sedan tidigare antagit en e-hälsoplan för åren 2015-2017. 
Den digitala utvecklingen fortsätter att skapa nya möjligheter för verksamheten 
och en ny plan behöver därför utformas. Svårigheten med en flerårig plan är att 
tempot i utvecklingen gör att det är svårt att överblicka och ha kontroll på de 
möjligheter som kommer att finnas redan inom några år. Samtidigt är det 
relativt omfattande arbete med de olika delprojekten varför framförhållning är 
helt nödvändig.  

Finansiering 
Beslut om finansiering fattas i verje enskilt ärende. Huvuddelen av kostnaden är 
för införande och inköp vilket finansieras genom investeringsbudgeten. På sikt 
ökar merparten av åtgärderna effektiviteten i verksamheten och driften av olika 
system blir därigenom för merparten av dem självfinansierade. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till E-hälsoplan, daterad 2018-01-18   

Skickas till 
Socialnämnden 
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§ 12 Dnr 00030-2018  

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till 

den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för socialnämnden från och 
med 2018-05-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2018-02-07     

Skickas till 
Socialnämnden 
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§ 13 Dnr 00136-2017  

Degerfors Finska Förening: Skrivelse om 
finskspråkig äldrevård  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en lösning enligt det förslag som 
lämnats.      

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommun är sedan 1 januari 2014 en del av det finska 
förvaltningsområdet i Sverige. I kommunen bor det förhållandevis många 
personer som har finska som modersmål. Många av dessa är att betrakta äldre 
och kan på sikt behöva hjälp av kommunens äldreomsorg. 

En skrivelse är inkommen från Degerfors finska förening angående behov och 
av finskspråkig äldrevård i Degerfors kommun. 

I nuläget finns totalt 13 finskspråkiga brukare inom vård och omsorg vara 8 
inom särskilt boende. 8 personal, inklusive 1 enhetschef och 1 sjuksköterska 
talar finska. Även 3 vikarier är kunniga i språket. 

Förslag till lösning: 
Mycket av det som är beskrivet i skrivelsen innehåll borde med relativt enkla 
medel kunna genomföras i verksamheten. Dock bedöms att det inte är 
realistiskt med en rent finskspråkig enhet. Däremot är en enhet med en 
finskspråkig inriktning möjlig, där en del av de boende och en del av personalen 
är talar det finska språket. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-27 

Finska föreningens skrivelse, inkommen 2017-12-19    

Skickas till 
Socialnämnden 

Finska föreningen 

Verksamhetschef VoO 
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§ 14 Dnr 00019-2017  

Redovisning av internkontrollplan 2017 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens internkontroll 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultat av internkontroll 2017 redovisas. 

Rutinen för vikarieanskaffning har inte genomförts på grund av tidsbrist. I 
övrigt har internkontrollen genomförts enligt planen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens redovisning av internkontroll 2017, daterad 2018-02-08     

Skickas till 
Socialnämnden  
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§ 15 Dnr 00037-2018  

Internkontrollplan 2018 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Internkontrollplan för 2018 antas med de ändringar som arbetsutskottet 
beslutat:  

- Kontrollområde vikarierutiner ska kvarstå. 

- Slutdatum för Kontaktperson och ledsagning samt Upprepad 
sjukfrånvaro tidigareläggs till 30 september. 

(Reviderad handling lämnas till nämnden.) 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen föreslår att områdena risk för undernäring, basala 
hygienrutiner, hantering av privata medel, beslut om försörjningsstöd, loggning 
i Treserva, avvikelser, återsökning av riktade statsbidrag på flyktingområdet 
samt beslut om kontaktperson och ledsagning granskas. Samtliga områden 
anses viktiga då de kan uppfattas som känsliga, påverka förvaltningens 
trovärdighet och eller ge stora konsekvenser om de inte utförs korrekt. 

Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska 
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen.  
 
Av planen ska framgå: 

 Vilka rutiner som ska granskas 

 Vilka kontrollmoment som ska utföras 

 Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas 

 Med vilken frekvens granskningen ska utföras 

 Vilken metod som ska användas och hur stort urval som ska granskas 

 Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras 

 Riskbedömning av rutinen 
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Internkontroll ska genomföras inom följande områden: 

.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att följande tillägg görs i planen: Kontrollområde 
Vikarierutiner ska kvarstå. Kontaktperson och ledsagning samt Upprepad 
sjukfrånvaro ska vara klart senast 31 augusti.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till internkontroll 2018, daterad 2018-02-08         

Skickas till 
Socalnämnden 

 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig 

Kontroll-
metod 

Frekvens Omfattning Rapport-
ering till 

Klar 
senast 

Risk för 
undernäring 

Nattfastemätning MAS Mätning av tid 
utan mat, 
nattetid 

1ggr/år SÄBO 
 

Social- 
nämnden 

30/11 

Basala 
hygienrutiner 

PPM-mätning 
basala hygien- och 
klädrutiner 

MAS Observationer 1ggr/år 7 enh.säbo/ 
korttidsbo. 
Gruppbostad LSS 

Social- 
nämnden 

30/5 

Privata medel Granska riktlinjer 
och rutiner 

Ekonom Stickprov  
 

1 ggr/år Särskilt bo. 
Gruppbostad LSS 

Social- 
nämnden 

31/12 

Försörjningsstöd Granska riktlinjer 
och rutiner 

Ekonom/ 
IT-samord. 

Stickprov kvartalsvis Enheten försörjning 
och arbete 

Social- 
nämnden 

31/12 

Loggning i 
Treserva 

Fastställa att 
rutinen för 
kontroll av 
loggning efterlevs 

Förvatningschef Stickprov 1 ggr/år Slumpvis utvalda 
medarbetare spridda 
över hela 
förvaltningen 

Social- 
nämnden 

31/12 

Avvikelser Kontrollera att 
personalen har 
kännedom om 
rutiner för 
avvikelser 

Förvaltningschef Fråga i 
kompetenskart
läggningsverkt
yget KOLL 

1 ggr/år Hela förvaltningen Social- 
nämnden 

31/12 

Återsökning Fastställa att 
återsökning av 
riktade statsbidrag 
på 
flyktingområdet 
utförs 

Ekonom Kontroll av att 
rutinerna 
efterlevs 

1 ggr/år Flykting Socialnämn
den 

31/12 

Kontaktperson och 
ledsagning 

Fastställa att 
riktlinjer följs 

Verksamhetschef Gå igenom 
beslut under 
året 

1 ggr/år LSS Socialnämn
den 

30/9 
  

Upprepad 
sjukfrånvaro 

Fastställa att 
rutiner följs 

Förvaltningschef Följa upp 
ärenden med 
upprepad 
korttivdsfrånva
ro 

1 ggr/år Hela förvaltningen Socialnämn
den 

30/9 
  

Vikarierutiner Användningen av 
vikarier 

Ekonom Stickprov, en 
vecka i april 
och en i 
oktober 

2 ggr/år I de verksamheter 
där timvikarier 
används i hög 
utsträckning 

Social- 
nämnden 

30/9 
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§ 16 Dnr 00036-2018  

Förändrad organisation i enheten för 
ensamkommande barn 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

Ärendet tas upp på nämnden efter att MBL-förhandling hållits.     

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig föredragning av ärendet.  

MBL-förhandling enligt § 11 ska hållas den 27 februari 2018.      

Skickas till 

Socialnämnden 
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§ 17 Dnr 00035-2018  

Tillfällig boendeenhet på Västergården 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. En tillfällig boendeenhet med två platser öppnas på Västergården plan 5 

enligt förvaltningens förslag. 

2. Hos kommunstyrelsen begära att få täcka de kostnader som uppstår 
med de medel som är reserverade i budgeten för oförutsedda kostnader 
avseende ett nytt demensboende 3450 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 

Inom särskilt boende finns sedan en tid boende som uppvisar ett mycket 
utåtriktat beteende som medför risk för situationer med hot och våld för andra 
som bor där. Olika åtgärder har prövats utan att fungera. Till slut återstod 
endast en lösning där dessa boende avskiljs genom att de placeras på plan 5, 
Västergården, i de lokaler som i dag är vilande i väntan på att öppna en ny 
enhet inom vård och omsorg. Lösningen har i praktiken varit denna sedan 
november 2017.  

Förvaltningens förslag   
En ny tillfällig boendeenhet på våning 5 Västergården öppnas med två platser.  
Bemanningen kommer att vara en personal nattetid (10 timmar) och två dagtid 
(28 timmar) varav en dagpersonal omdisponeras från annan verksamhet som 
dock behöver tillförsäkras en möjlighet till extra resurs när så krävs.  
 
Kostnaden blir för den tillfälliga boendeenheten 2 900 tkr på helår samt 
möjlighet till extra resurs 550 tkr. Naturligtvis ska inte större resurs än 
nödvändigt användas.   

Finansiering 

I samband med antagandet av driftbudgeten 2018 avsattes 4 000 tkr i anslaget 
för oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens budget avsedda för ett 
demensboende. I nuläget finns inget som tyder på ett ökat behov av platser 
generellt under 2018. Av dessa 4 000 tkr har socialnämnden i budgetbeslutet 
tillförts 550 tkr för tomhyror på Västergården. Resterande belopp 3 450 tkr 
behöver tillföras socialnämndens budget för att finansiera den tillfälliga 
boendeenheten på Västergården plan 5.     
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-09     

Skickas till 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen  
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§ 18 Dnr 00033-2018  

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 för 
socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Återkommer i ärendet när färdigt beslutsunderlag finns.     

Sammanfattning av ärendet 
Bokslutet är inte klart. Orsaken är att övergången till nya datasystem gjort att 
det är svårt att få fram en del uppgifter.  

Klart är dock att prognosen visar en tydlig försämring av resultatet som är 
alarmerande och som måste analyseras för att få fram orsaken, och där snabba 
åtgärder sätts in.    
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§ 19 Dnr 00011-2017  

Val till politikerluncher och till Tvärsektoriellt råd 
2018    

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Tas upp på nämndens möte.      

Sammanfattning av ärendet 
Representanter ska utses till politikerluncher och till det Tvärsektoriella rådet.     

 

 


