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§ 73 
 
Mål och indikatorer socialnämnd 2020 
2020/6 
 
Sammanfattning 
Utifrån den rådande situationen med Covid-19 kan nämndens måluppfyllnad påverkas. 
Detta beror på att socialförvaltningens strategiska arbete med aktiviteter kopplade till 
socialnämndens mål behöver justeras. En del aktiviteter som är planerade kan fortlöpa 
medan vissa aktiviteter behöver pausas och i värsta fall utebli under resterande del av 
2020. På varje enskilt område/enhet finns speciella aktiviteter, som syftar till att nå de 
mål som satts upp, utifrån en fördelning av kommunfullmäktiges, nämndens och resp. 
verksamhets mål. Varje område/enhet avgör vilka aktiviteter som är möjliga att 
genomföra i nuvarande situation. 
 
Vissa centrala satsningar enligt förvaltningens verksamhetsplan fortskrider som vanligt 
just nu. Arbetet med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 samt att teckna avtal 
om nytt verksamhetssystem och dess implementering fortsätter. 

 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 74 
 
Intern kontrollplan 2020 
2019/147 
 
Sammanfattning 
Utifrån rådande situation med Covid-19 så kommer intern kontroll och dess 
kontrollmoment att pausas under en tid, då belastningen på de nyckelpersoner som utför 
den interna kontrollen nu är hög och kvalitén i arbetet annars kan riskeras. 
Intern kontroll kommer att genomföras enligt beslut i socialnämnden, dock inte enligt 
förvaltningens interna arbetssätt och process. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 75 
 
Översikt placerade barn 
2020/91 
 
Sammanfattning 
Annelie Börjesdotter redovisar läget med placerade barn, där en tydligare redovisning 
planeras för nämnden. En ögonblicksbild i slutet av april visade på 41 placerade barn, 
mot toppsiffran 47, varav fyra på institution. För alla de placerade barnen finns en 
individuell plan. Frågan om vårdnadsöverflytt övervägs i vissa fall. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen samt 
att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma till arbetsutskottet i juni med en 
presentation av situationen avseende placerade barn. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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§ 78 
 
Utredning av funktionshinderomsorgen inkl. socialpsykiatri 
2019/71 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar aktuell situation efter den utredning som Bibi Estev 
genomförde. En handledare har rekryterats till LSS/Socialpsykiatri för ett halvår, och det 
har fallit väl ut. Det blir tydligt vilket uppdraget är, och att brukarna ska stå i centrum, 
samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska gå i den riktningen. 
Medarbetarfrågor redovisas. Även hemtjänsten har fått del av handledarens tjänster, med 
stöd av riktade bidrag från Socialstyrelsen. På grund av sjukskrivning skjuts 
återredovisningen upp från sammanträdet i maj till i september. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen samt 
att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma med en redovisning av handlingsplanen 
till nämndens sammanträde i september. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 79 
 
Tillbyggnad Österbo 
2019/76 
 
Sammanfattning 
Annelie Börjesdotter redovisar information från ett möte med arkitekter som visar på 
möjligheter att docka ihop Österbo med tillbyggnationen. Arkitekterna arbetar vidare och 
återkommer när det finns något konkret att ta ställning till. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen. 
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§ 80 
 
Övriga frågor 
 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar läget kring Covid-19. Frånvaron varierar över tid och har 
tidvis varit hög men är nu måttlig till normal. Det finns en beredskap i det fall det 
uppkommer fall med bekräftat smittade. 
Det är god tillgång på skyddsmateriel. 
Annelie Börjesdotter informerar om att från och med 18 maj tar Maria Andersson över 
som chef för öppenvården. Sommarsemestrar planeras enligt ordinarie rutiner, men kan 
komma att behöva justeras utifrån aktuellt läge med Covid-19. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen. 
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