Protokoll MBl-möte på Socialförvaltningen
Datum:
Tid:
PIats:

2018-O8-23
Kl. 13,OO-14.OO
Tärn ingen, Soc¡a lförvaltni ngen

Kallade:

Arbetsgivaren
Fanny Rosling

Maria Cameron

Tf Socialchef (ordförande) och
TfAvdelningschef Stab
Tf Avdelningschef Myndighet

Fackliga företrädare

Lokala representanter
Ingrid Karlsson
Malin Lindström

Vision
Vision

Avstår detta möte, MBL $r9:

Kommunal (telefonkontakt:
Leif Rejby och Fanny Rosling,
rBoSzr.

Leif Rejby, Helene Strandberg

Ingrid Karlsson utses att justera protokollet.

Information enligt MBL 5 f9
Arbetsgivaren informerar om ärenden

till

SNAU den zB augusti enligt följande dagordning:

Förvaltningen informerar
1. Månadsuppföljning juni (SN zor8.ozg)
2. Utreda den felaktiga prognosen och säkerställa framtida prognoser (SN zorS.og8)
3. Utredning enligt lex Sarah gällande sekretess (SN zo18.rz6)
4. Effekter av plan för effektivisering arbetet med att rekrytera och utbilda fler kontaktpersoner
(SN zorZ.rS4)
S. Info. kring arbetssätt för rcvidmîngarzv lokalresursplan (SN zot7.zz7)
6. Avtals- och uppdragsuppföljning LSS 9:9 (SN zor8.r+g)
T. Kundundersökning LSS zorT (SN zor8.r54)
B. Rapport av icke-verkställda beslut SoL och LSS - kvartal z zor8 (SN zor8.ogr)
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g.

Begäran om förlängning av verkställighet, införande av LOV inom korttidsvistelse och
korttidstillsyn enligt LSS (SN zo16.oor)
ro. Utredning om jämställt ekonomiskt bistånd (SN zorS.ogZ)
rr. Korrigering av resurstilldclning och cffcktiviscringsåtgärder zorS (SN zot7.og6)
rz. Ansökan orn rnedlernskap i sarnordningsför'bundet Södra Roslagen (SN zot8.r4r)
13. Ä.tertagande av uppdrag från nänurden (SN zor8.r4o)

Protokoll från SNAU 2018-08-28 (SN rr scptcmbcr) kommcr att finnas tillgängliga på kommunens
hcmsida i sin helhet:

http://dok.ygllcntuna.sc/?/dcmokrati/sammantr%c4dcBhandlinglr/¿or8/socialn%e4m
nde¡y'

Ovrig information
1

Rekr¡ering av myndighetschef pågår och urual har gjorts. Tre interwjuer är hokade. Nästa
steg blir att träffa mpdighetsavdelningens verksamhetschefer. Rekrytering av chef för staben
pågår, ansökningstid tom 9 september (se bilaga tör kravprofil och annons), chef för
vcrltsuurhulsstüü (på uvtlulning Stubr:n)pågår uuh rufcrcnslugriug gtils, üialug nretl fuckliga
representanter pågår. Datum för $rr MBL är bokat med Vision.

z.

Information om övriga pågôcndc rckr¡cringar samt nyanställningar

g.

Ekonomiska nuläget på Socialförvaltningen

4.

Information om administrativa uppgifter på förvaltningen: I)et pågår en översyn av
administrativa uppgifter på förvaltningen på uppdrag av socialförvaltningens ledningsgrupp.
På grund avbesparingar och överflytt av resurser och arbetsuppgifter kommer
arbetsuppgifter försvinna på förvaitningen och chefer kommer deivis att fi ta större
administrativt ansvar inom enhetsområden. På grund av denna översyn kan det med stor
sannolikhet komma att ske verksamhetsförändringar vilket kan resultera i en övertalighet.

Anteckningarna gjorda av: Jennie Bergendorff, HR-avdelningen

