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Utses att justera Jan Zielinski 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-10-11, kl 13.30 

Justerade 
paragrafer §§ 42 – 45 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson  

Justerare  
 

 Jan Zielinski   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdesdatum 2018-10-10 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr 59-2018 

§ 43 Utredning organisation sektorsindelning Sektor 
social omsorg  

Personalutskottets beslut 
 

1. Personalutskottet skickar förslag till ny sektorsindelning på remiss till 
vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden för yttrande. Yttrandet 
skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 1 november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 14 maj 2018 personalutskottet i uppdrag att utreda 
en framtida delning av sektor social omsorg utifrån principen om att en sektor 
ska betjäna en nämnd. 

Utredningen fick påbörjas efter slutförd facklig samverkan och ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2018. Kostnaderna för 
utredningen får uppgå till högst 100 tkr (KS §112/2018).  

Den fackliga samverkan är slutförd och för att kunna påbörja lösandet av 
uppdraget har personalutskottet fastställt ett utredningsdirektiv. 

Personalutskottet fattade 2019-06-18, § 18, följande beslut: Personalutskottet 
fastställer utredningsdirektiv gällande sektor social omsorg enligt bilaga 1. 

Personalutskottet fattade 2018-09-19, § 37, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 

Av den framtagna rapportens sammanfattning framgår följande: 

- De personella resurserna inom vård- och omsorgssektorn stärks över hela 
linjen från höjd grundbemanning till att cheferna inom vården får ett 
kontrollspann som gör det möjligt att vara en närvarande chef. 

- Ett ännu större fokus på brukaren, bättre nyttjande av befintliga lokaler samt 
bättre förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor såsom arbetsmiljö, 
kvalitetsutveckling och välfärdsteknik. 

- Formerna för myndighetsutövning inom vård- och omsorgsnämndens område 
stärks och blir mindre sårbara då resurserna samlas till en särskild enhet under 
en chef. Därigenom kommer myndighetsutövningen vara tydligt skild från 
verksamheten, vilket gynnar rättssäkerheten och minskar riskerna för påverkan. 

- Inarbetade rutiner inom social sektor bevaras och utvecklas vidare. Arbetet 
med att koordinera insatser mot den enskilde som möter olika delar av 
förvaltningen kommer att innebära ett tydligare brukarperspektiv. 

- Rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och socialnämnden tydliggörs och 
det operativa arbetet inom arbetsmarknadsområdet kommer även framgent 
styras av arbetslinjen. En eventuell förstärkning av kommunledningskontorets 
resurser för att hantera strategiska arbetsmarknads- och migrationsfrågor bör 
övervägas. 
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- Ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till bygg- och räddningsnämnden vid årsskiftet 2018/2019. 
Vidare föreslås att resurserna för att hantera ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag förstärks. 

Den ökade nettokostnaden för att genomföra denna organisationsförändring 
beräknas till cirka 3,6 miljoner kronor per år. I detta belopp ingår inte de ökande 
kostnaderna för distribution av varm mat varje dag till våra brukare. Vidare 
förutsätts att det statsbidrag som erhålls för utökad nattbemanning inte upphör 
vid årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-09 
Rapport ”Utredning Sektor social omsorg” med bilagor, daterad 2018-10-09 
Personalutskottets protokoll 2018-09-19, § 37 
Personalutskottets protokoll 2018-06-18, § 26 
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-06-15 
Personalutskottets protokoll 2018-05-14, § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 112 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Agneta Lenander (V): 1) 
Personalutskottet skickar förslag till ny sektorsindelning på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden och socialnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit 
till kommunstyrelsen senast den 1 november 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
personalutskottet antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MLLG, MAMG, SAMA) 
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Dnr - 

§ 44 Information 

Personalutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Stefan Larsson informerar om pågående problematik med 
skadedjur i det särskilda boendet Solgården. Avdelningen Mars kommer att 
evakueras för en period till Ängslyckans korttidsboende. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAMG) 
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Dnr 252-2018 

§ 45 Utredning förtroendevalds ersättning 

Personalutskottets beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att göra en fördjupad utredning kring Olof Röstin 
utifrån de uppgifter som framkommit i revisionsrapporten med hjälp av 
juridisk sakkunnig. 

Icke deltagande i beslut 

Stefan Pettersson (M) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppgifter har framkommit om att kommunstyrelsens förste vice ordförande Olof 
Röstin kan ha tagit ut ersättning för förlorad arbetsinkomst, körersättning m m 
på ett icke reglementsenligt sätt.  

Det föreslås att en djupare undersökning görs av en oberoende part. Detta för 
att fastställa om uttaget av ersättningar är reglementsenligt eller inte.  

Ärendet redogörs för personalutskottet av kommunchef och personalutskottets 
ordförande Fredrik Jönsson. 

Beslutsunderlag 

Muntliga föredragningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Agneta Lenander (V) och Teddy Nilsson 
(SD): Förvaltningen uppdras att göra en fördjupad utredning kring Olof Röstin 
utifrån de uppgifter som framkommit i revisionsrapporten med hjälp av juridisk 
sakkunnig. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
personalutskottet antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 

 


