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§ 24 
 
Om- och tillbyggnad Österbo 
2019/76 
 
Sammanfattning 
Teknik- och serviceförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen samt plan- 
och byggförvaltningen tittat på olika lokaliserings- och utbyggnadsalternativ för en ny 
flygel på Österbo, detta på grund av att Ybbåsen inte klarar av de arbetsmiljökrav som 
ställs på ett särskilt boende och därmed blivit utdömt av arbetsmiljöverket. 
Förslaget innebär att bygga en flygel med 18 lägenheter, men med möjlighet att i ett 
senare skede bygga ytterligare en flygel med 18 lägenheter. 
Socialnämnden beslutade 2019-09-17 § 108 att ställa sig bakom inriktningen att göra en 
tillbyggnad i anslutning till Österbo. 
Arkitekt Elisabeth Ciardi redovisar förslag till utformning. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen om den genomförda förstudien och vidhålla behovet av en 
tillbyggnad i anslutning till Österbo. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 31 
 
Handlingsplan och uppföljning - medarbetarenkät 
2021/29 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisar resultatet av medarbetarenkäten på förvaltningsnivå. 
Redovisning på chefsnivå delges endast respektive chef. Efter genomförd 
medarbetarenkät har förvaltningens strategiska ledningsgrupp arbetat fram en 
handlingsplan, för att möta de viktigaste behoven som framkommit genom enkäten. 
Aktuella förbättringsområden är löneprocess/medarbetarsamtal, kompetensutveckling 
samt arbetsplatsens mål. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 32 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2021 
2021/54 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar uppföljning per februari månad. Prognosen pekar på ett 
underskott med 1,5 mnkr för året. Minskade statliga ersättningar till integrationsenheten 
med drygt 6 mnkr medför ett underskott, som inte fullt ut balanseras av minskade 
kostnader efter avveckling av särskilda boendeplatser på Ybbåsen. Den ramhöjning som 
nämnden erhöll för innevarande år innebär att kostnaderna för barn och familj följer 
budget. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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