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Övriga deltagare 
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- 

 

Övriga deltagare 
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Anders Saldner socialchef, John Johansson ekonom, Johanna Maxson 

sektionschef, Camilla Waern-Nyström verksamhetsutvecklare, Ann-Britt Hughes 

enhetschef, Stina Andersson enhetschef, Marie W Wennerberg, sekreterare 
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och tid 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 
allmänna § 215-222 
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Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justerare 

Hans Toll (S) 

 

 Berndt Isaksson (M) 
 

 

Anslag av protokollet 
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Sista dag för att 
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(laglighetsprövning) 
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Socialförvaltningen 
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§ 215 

Val av justeringsperson 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Berndt Isaksson (M) att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 
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§ 216 

Ekonomirapport mars 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner ekonomirapport mars 2018 och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Baserat på utfall till och med mars, kända framtida förutsättningar och planerade 

åtgärder förutses ett underskott på 8,6 mnkr jämfört med budget. Det är knappt  

0,9 mnkr sämre än föregående prognos. 

Störst underskott står vård av barn och unga, verksamheten för ensamkommande unga 

och försörjningsstödet för. Försörjningsstödet ligger kvar på en relativt låg nivå men ökar 

ytterligare i denna prognos. En fördjupad genomgång av försörjningsstödet kommer att 

redovisas vid senare tillfälle. 

Socialförvaltningens nya organisation började formellt att gälla från april och innebär 

omfördelningar av resurser mellan olika verksamheter. Prognosen har beaktat 

omorganisationens totala kostnadspåverkan men inte fördelningen i den nya 

verksamhetsstrukturen, varför prognostiserat resultat för vissa enskilda verksamheter 

kan komma att se annorlunda ut vid nästa prognos. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-17 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 217 

Föreningsbidrag 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar föreningsbidrag 2018 enligt följande: 

Kvinnojouren Linnéorna 75 000 kr 

Ankaren, svenska kyrkan 90 000 kr 

IOGT-NTO:s kamratstöd 150 000 kr 

Ärendebeskrivning 

Ansökningar om föreningsbidrag 2018 har inkommit från kvinnojouren Linnéorna om 

75 000 kr, Ankaret, svenska kyrkan om 90 000 kr och IOGT-NTO:s kamratstöd om  

200 000 kr.  

Enligt socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag bör bidrag utges till verksamheter 

som riktar sig till personer med sådana behov som annars socialförvaltningen skulle 

erbjudit aktiviteter. Bedömningen är att de lokala föreningar som ansöker om bidrag 

bedriver en sådan verksamhet som avses i riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-16 

Beslutet skickas till 

Kvinnojouren Linnéorna 

Ankaren, svenska kyrkan 

IOGT-NTO:s kamratstöd 

Hanna Brindwall, administratör 

Diariet 
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§ 218 

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Ärendebeskrivning 

Camilla Waern-Nyström redovisar föreliggande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 

bistånd.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer 2018-05-01 

Beslutet skickas till 

Diariet 

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-24 6 (9) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 219 

Redovisning av årsstatistik 2017 för verksamhetssystemet Procapita 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av årsstatistik 2017 och lägger den till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Maritha Erikson redovisar ett urval av variabler från verksamhetssystemet Procapita, 

samt redovisad statistik till Socialstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Årsstatistik 2017 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 220 

Redovisning av månadsstatistik mars 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik mars 2018 och lägger den till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av månadsstatistik för mars 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-17 

Beslutet skickas till 

Diariet 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-24 8 (9) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 221 

Delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag KS § 31 

 Protokollsutdrag KF § 30 

 Dokumentation av intern utredning vid avvikelse, dnr 2018ifo0060 

 Dokumentation av intern utredning vid avvikelse, dnr 2018ifo0061 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 222 

Förvaltningsinformation 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och godkänner redovisningen för 

fortsatt arbete.  

Ärendebeskrivning 

Zyla Otovic informerar om att de senaste månaderna har antal övernattande ungdomar 

på kommunens stödboenden ökat och blivit ett fenomen som skapar problem i 

verksamheten. Situationen påverkar kvaliteten i verksamheten och arbetsmiljön för 

ungdomspedagogerna.  

Stödboende är en tillsynspliktig verksamhet där socialnämnden har ansvar för att en 

trygg och säker vård kan erbjudas. Bedömningen är att de placerade ungdomarna i 

dagsläget inte kan garanteras trygghet i sitt boende då det är okänt hur många och vilka 

som uppehåller sig i boendet nattetid. 

Åtgärder för att upprätthålla trygg och säker vård: 

 Ungdomspedagoger ska informera ungdomar med insatsen stödboende om 

varför befintliga rutiner kring övernattning ska efterlevas: tillstånd/lagar, 

trygghet/säkerhet och brandsäkerhet. 

 Ungdomspedagoger ska aktivt verka för att gällande rutiner ska följas. 

 Socialsekreterare och gode män/särskilt förordnad vårdnadshavare ska i mötet 

med ungdomarna bekräfta vikten av att följa befintliga rutiner. 

 Kartlägga antal övernattande ungdomar. 

Arbetsgivaren har även ansvar för att minimera arbetsmiljörisker vid ensamarbete.  

Åtgärder kring arbetsmiljö: 

 Förstärka bemanningen under perioden då extra fokus läggs på att följa 

befintliga rutiner. 

 De rutiner som finns ska följas. Ledningsgruppen/enhetschef ansvarar för att 

detta verkställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-23 

Beslutet skickas till 

- 

 

 


