Uppföljning av socialnämndens
arbete 2018

Innehållsförteckning
Syfte och mål med uppföljningen............................................................................................ 2
Styrdokument för socialnämnden............................................................................................ 2
Hur socialnämnden implementerat kommunens styrmodell................................................... 2
Uppföljning och analys............................................................................................................ 2
Socialnämnd och arbetsutskott............................................................................................... 2
Socialnämndens samverkan med andra nämnder.................................................................. 3
Kvarvarande uppdrag från 2017............................................................................................. 3
Beslut i socialnämnden 2018.................................................................................................. 3
Revisonsrapporter under 2018................................................................................................ 7

1

Syfte och mål med uppföljningen
Syftet är att följa upp hur socialnämnden och socialförvaltningen lever upp till aktuella styrdokument,
att följa upp nämndens beslut och undersöka om eventuella uppdrag har genomförts.

Styrdokument för socialnämnden
Uppföljningen har gjorts utifrån




Alingsås kommuns styrmodell
Socialnämndens protokoll
För socialnämnden aktuella revisionsrapporter

Hur socialnämnden implementerat kommunens styrmodell
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 om kommunens flerårsstrategi 2018-2020 som gav
förutsättningar för socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020.
I nämndens flerårsstrategi 2018-2020 beskrivs de fokusområden och de uppdrag som
socialnämnden fått av kommunfullmäktige. Utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer har
nämnden bestämt åtaganden och nyckeltal. Inför nämndens flerårsstrategi gjordes en risk- och
väsentlighetsanalys. Åtaganden har bedömts som nödvändiga förändringar för att nå de prioriterade
målen. I internkontrollplanen ingår de kontrollpunkter som ansågs behöva hållas under uppsikt.
Uppföljning av nämndens flerårsstrategi, inklusive internkontrollplan, har gjorts inför vårbokslut,
delårsbokslut och årsbokslut.
Nämndens flerårsstrategi är utgångspunkten för förvaltningens styrning. Även förvaltningen har
åtaganden och nyckeltal som har följts upp. Genom arbetsplaner uttrycker avdelningen/enheten sina
aktiviteter gentemot prioriterade mål, åtaganden och uppdrag.

Uppföljning och analys
Förutom de uppföljningar som gjorts av nämndens flerårsstrategi, har förvaltningen följt upp
ekonomin månadsvis då nämnden också har godkänt uppföljningarna.
Redovisning av Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg har gjorts
kvartalsvis.

Socialnämnd och arbetsutskott
Socialnämnden har tretton ledamöter och sju ersättare. Under 2018 har nämnden har haft tretton
sammanträden. Socialnämndens arbetsutskott har inför varje nämnd haft sammanträde. Förutom att
bereda ärenden inför beslut i nämnd, har arbetsutskottet också till uppgift att besluta i
individärenden. Arbetsutskottets arbete har förändrats de senaste åren genom ett ökat antal
individärenden, vilket bl a beror på ett ökat inflöde av ärenden till barn- och ungdomsenheten.
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Socialnämndens ordförande har enligt nämndens delegationsordning rätt att fatta beslut i ärenden
som är brådskande och inte kan vänta till kommande arbetsutskott eller nämnd.

Socialnämndens samverkan med andra nämnder
Socialnämndens presidium samverkar med andra nämnder.
Samarbetet över förvaltningsgränserna har fortsatt även efter att funktionshinderverksamheten gick över
till vård- och äldreomsorgsnämnden vid årsskiftet 2017/2018.

Socialnämnden och utbildningsnämnden fick i flerårsstrategi 2018-2020 i uppdrag att planera och
verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill hörande uppgifter från socialnämnden till
utbildningsnämnden. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har under året samverkat för
att verkställa övergången av arbetsmarknadsenheten till årsskiftet 2018/2019. Ett gemensamt
förslag på organisering för att tydliggöra gränsdragningarna mellan nämnderna har arbetats fram.
BUS (Barn Ungdom Samverkan) är kontinuerlig kontaktyta mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barnoch ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kvarvarande uppdrag från 2017
Socialnämnden gav, SN 2017-10-24, § 107 förvaltningen i uppdrag ta fram en handlingsplan kring
de internkontrollpunkter som socialförvaltningen bedömde att inte kunna uppnå under år 2017,
inklusive en tidsplan för att säkerställa att kontrollpunkterna skulle uppnås. Handlingsplanen
godkändes av nämnden i december, SN 2017-12-14, § 12. Uppföljningen av handlingsplan för 2017
års internkontrollpunkter gjordes i samband med vårbokslutet.
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag, SN 2017-12-14, § 133, att återkomma med styrdokument för
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel i Alingsås kommun.
Socialnämnden godkände i april Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med tobak , e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. Nämnden beslutade i oktober att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
Inga uppdrag från 2017 återstår.

Beslut i socialnämnden 2018
Socialnämnden har under 2018 fattat beslut i nedanstående ärenden - undantaget individärenden
och tillståndsärenden. I de fall där nämnden gett förvaltningen uppdrag, anges uppdraget och på
vilket sätt återkoppling skett.
Januari
Ärende
Tillsynsplaner för serveringstillstånd,
försäljning av receptfria läkemedel och
försäljning av tobak, folköl samt ecigaretter 2018
Tillsynsavgifter för vissa receptfria
läkemedel, folköl, tobak, och
e-cigaretter

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Socialförvaltningen får i uppdrag att se
över gällande avgifter i samband med
serveringstillstånd

Nämnden godkände, SN 2018-04-17, §
44, nya tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen

3

Ekonomisk uppföljning 2017
Avtal Ungdomsmottagning i Alingsås
kommun

Februari
Ärende
Handlingsplan EFFEKT område #2.1 Att
implementera en samlad
flyktingverksamhet under
utbildningsnämnden
Socialnämndens årsredovisning 2017
Redovisning för personligt ombud
2017
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2017

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Förvaltningen får i uppdrag att
presentera ett nytt
beräkningsunderlag gällande avgifter
för kost och förbrukningsartiklar.
Uppdraget ska redovisas på
socialnämndens sammanträde den 22
maj 2018

Beslut, SN 2018-05-22, § 61 att
ersätta förslag fattat av
socialnämnden
2018-03-20, § 28, med nytt förslag till
avgifter och
ersättningar för brukare inom
socialnämndens verksamhetsområde

Socialnämnen uppdrar åt
socialförvaltningen att ta fram en
ordlista med förklaring på
förkortningar som ofta används i
nämndens verksamhet

Nämnden godkände upprättad
ordlista, SN 2018-11-27, § 111

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Förvaltningen får i uppdrag att
beskriva konsekvenser och kostnader
som påverkar nämndens verksamhet
till följd av kommunens generella
bostadsbrist

Nämnden förklarade uppdraget
slutfört 2018-06-19,§ 73

Mars 2018-03-13
Ärende
Flerårsstrategi 2018-2020

Mars 2018-03-20
Ärende
Uppföljning av socialnämndens arbete
2017
Avgifter och ersättningar inom
socialnämndens verksamhetsområde
2018

Uppstart av socialmedicinsk
mottagning i Alingsås
Övriga frågor

April
Ärende
Månadsuppföljning mars 2018
Grundläggande granskning 2017
Riktlinjer för hantering av
personuppgifter inom socialnämndens
verksamhet
Socialförvaltningens
lokalförsörjningsplan 2018-2021

Riktlinjer för tillsyn över detalj handel
med tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa
receptfria läkemedel
Avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen
Riktlinjer för systematiskt
brandskyddsarbete (SBA)
Socialförvaltningen
Kvalitetsberättelse för 2017
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Projekt – Samverkan kring barn och
ungas psykiska hälsa inom SAMLA

Maj 2018-05-14
Ärende
Uppföljning av handlingsplan för 2017
års internkontrollpunkter
Vårbokslut 2018

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Planen för kontaktpolitiker omarbetas
till en kompetensutvecklingsplan för
politikerna i socialnämnden.
Kompetensutvecklingsplanen ska
verkställas i samband med den nya
mandatperioden 1 januari 2019

Kompetensutvecklingsplanen planeras
att färdigställas under tidig vår 2019

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Socialnämnden upphäver tidigare
beslut SN 2018-05-22, § 61, Avgifter
och ersättningar inom socialnämndens
verksamhetsområde 2018 och ger
förvaltningen i
uppdrag och se över samtliga avgifter
med tillhörande definitioner och

Nämnden beslutade, SN 2018-10-23, §
99, att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa riktlinjer för
socialnämndens avgifter

Maj 2018-05-22
Ärende
Val av ledamot 2015-2018
Månadsuppföljning april 2018
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2018
Digital målbild för Alingsås kommun –
öppen och smart - remissvar
Avgifter och ersättningar inom
socialnämndens verksamhetsområde
2018
Brandskyddsrapport 2017
Utnämnande av
dataskyddskyddsombud och
organisation för GDPR-arbetet

Juni
Ärende
Månadsuppföljning maj 2018
Reviderade sammanträdestider för
socialnämnden hösten 2018
Delegationsordning 2018
Plan för kontaktpolitiker

Konsekvenser och kostnader som
påverkar nämndens verksamhet till
följd av kommunens generella
bostadsbrist
Avtal mellan Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Alingsås
kommun avseende samverkan vid
Spädbarnsmottagning 2019-2020
Motion om tillfällig parlamentarisk
arbetsgrupp för kommunens
integrationsinsatser – Staffan
Albinsson (C)

Augusti
Ärende
Verksamhetsberättelse POSOM
2017/2018
Avgifter och ersättningar inom
socialnämndens verksamhetsområde
2018
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tillämpningsanvisningar inför 2019.
Uppdraget ska redovisas på
socialnämndens sammanträde i
oktober 2018
Komplettering av överenskommelse
om samarbete kring personer med
psykiskt funktionsnedsättning och
personer med missbruk att även
innefatta personer med spelmissbruk
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2018
Avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen

Socialnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att se över och revidera
avgifter i beslut
om serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen, fattat 2018-04-17, § 44

Nämnden konstaterar att uppdraget
om revidering av nya tillsynsavgifter
för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen är fullgjort, SN 2018-1023, § 96

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Socialnämnden ger socialförvaltningen
i uppdrag att redovisa en risk och
konsekvensanalys utifrån uppdraget
från Kommunfullmäktige att
flytta Arbetsmarknadsenheten (AME)
till utbildningsnämnden och
återrapportera detta på
oktobernämnden

SN 2018-10-23, § 101 Socialnämnden
godkänner risk- och konsekvensanalys
utifrån uppdraget från
kommunfullmäktige att flytta
arbetsmarknadsenheten (AME) till
utbildningsnämnden
och förklarar uppdraget slutfört

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Socialnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att redovisa
nettokostnadsavvikelsen som
en punkt i Väsentlighets- och
riskanalysen

Väsentlighets- och riskanalysen ingår
som bilaga till socialnämndens
flerårsstrategi 2019-2021. Beslut om
flerårsstrategin tas av nämnden i
februari 2019

Förvaltningen får i uppdrag att
undersöka om det finns intressenter
som vill utföra
boendestöd eller öppenvård missbruk
inom LOV samt undersöka möjlighet
till samverkan med närliggande
kommuner

Planeras att redovisas inför nämnden i
mars 2019

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

September
Ärende
Socialnämndens delårsbokslut 2018
Grundläggande granskning 2018
Riktlinje återrapportering av
delegationsbeslut till nämnden
Uppdrag att göra väsentlighets- och
riskanalys utifrån beslut om flytt av
AME

Oktober
Ärende
Avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn
Ekonomisk månadsuppföljning 2018
Analys av nettokostnadsavvikelse
inom individ- och familjeomsorg

Riktlinjer för socialnämndens avgifter
Utredning om lag av valfrihetssystem
(LOV)

Risk- och konsekvensanalys utifrån
uppdraget att flytta
arbetsmarknadsenheten

November
Ärende
Ekonomisk uppföljning 2018
Omedelbar handlingsplan ekonomi
oktober 2018
Socialnämndens handlingsplan
ekonomisk omställning 2019-2021
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Uppföljning av Alingsås kommuns
policy för funktionshinderfrågor
Uppdrag om ordlista på förkortningar
inom socialförvaltningen
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2018
Sammanträdestider för socialnämnden
år 2019
Riktlinjer för socialnämndens avgifter

December
Ärende
Ekonomisk uppföljning 2018
Socialnämndens handlingsplan
ekonomisk omställning 2019-2021

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Revisonsrapporter under 2018
Nedan redovisas de revisionsrapporter som berört socialnämnden under året. Av
sammanställningen framgår vilka rekommendationer som nämnden fått, vilka åtgärder som vidtagits
och vilka beslut som nämnden fattat.
Revisionsrapport
Alingsås kommun
Grundläggande
granskning 2017

Alingsås kommun
Grundläggande
granskning 2018
EY
revisionsrapport

Rapportens
rekommendationer
Revisionsrapporten innehöll
tre rekommendationer till
socialnämnden.
Man rekommenderade att:
* Tillse att arbetet med att
nå budget i balans fortgår
och prioriteras
* Säkerställa att de
nyckeltal som används är
relevanta och pålitliga
* Säkerställa att samtliga
internkontrollpunkter
genomförs
Eventuella
rekommendationer
inkommer ca februari –
mars 2019

Åtgärder

Beslut

Bland de åtgärder som har vidtagits för att
följa rekommendationerna pekades på att
ett systematiskt arbetssätt införts där
samtliga chefer involveras i
månadsuppföljningar och att en ny
modell, inklusive nyckeltal, för
månadsuppföljning hade tagits fram.

Socialnämnden antog, SN
2018-04-17, § 40
förvaltningens yttrande som
sitt eget och beslutade att
överlämna yttrandet
till kommunstyrelsen och E&Y

Handlingsplan för 2017 års
internkontrollpunkter godkändes av
nämnden, SN 2017-12-14, § 12.
Uppföljningen av handlingsplanen gjordes i
samband med vårbokslutet
Svar lämnat till EY och kommunrevisionen,
SN 2018-09-25, § 90
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SN 2018-09-25, § 90
Socialnämnden godkänner
svaren till de frågor som
revisionen ställt vid 2018 års
granskning
och att svaren överlämnas till
revisionen

