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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 25

Information; Inbjudan av enhetschefer till nämnden den 12 februari
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information

För arbetsutskottets kännedom bjuds Ann-Charlotte Sandsjö, Kerstin Mitell, Margareta
Fahlström samt Marianne Iwarson in till socialnämnden den 12 februari för att informera
mer om LSS verksamheten.
Bakgrund

Socialnämnden har efterfrågat information kring LSS verksamheten. Till socialnämnden den
12 februari bjuder nämnden därför in Ann-Charlotte Sandsjö, Kerstin Mitell, Margareta
Fahlström samt Marianne Iwarson för att informera mer om LSS verksamheten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 26

SN 2012/0093-700

Uppföljning av Intern kontrollplan 2012 VoO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta godkänna den redovisade uppföljningen
av intern kontrollplan för 2012.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av all verksamhet
som sker inom egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska varje år anta en intern kontrollplan för verksamheten.
Socialnämnden har i § 47, 2012-03-27, godkänt plan för intern kontroll för verksamhetsåret
2012. Uppföljning av planen har nu genomförts i samband med det ekonomiska bokslutet
för 2012.
Underlag för beslut

Intern kontrollplan för Vård och Omsorgsförvaltningen 2012
Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annica Olsson;
2013-01-24
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Förvaltningschef VoO)
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(Redovisningschef)
(Ekonomichef)
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 27

SN 2012/0093-700

Uppföljning av Intern kontrollplan 2012 IFO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta godkänna den redovisade uppföljningen
av intern kontrollplan för 2012.
Bakgrund

För att ha adekvat kontroll över att verksamhetens tillgångar förvaltas på ett säkert sätt har
nämnden fattat beslut inom ett antal områden där man ville fokusera kontrollen under 2012.
Dessa områden var ekonomisk uppföljning, att utbetalda medel motsvarar fattade beslut
och tillgänglighet. Planen innehöll även uppgifter om risknivå, hur kontrollen skulle utföras
och vem som var ansvarig.
Planen har nu följts upp och redovisas i bifogat dokument.
Sammanfattningsvis har planen följts och kontrollen varit god. Ekonomiska avstämningar
har gjorts månadsvis och ekonomin är i balans. Inga avvikelser har rapporterats gällande att
utbetalda medel har motsvarande beslut. Tillgängligheten, som mäts i besvarade telefonsamtal, ligger över 90 % på alla enheter utom en, där den ligger på 84 %.
Underlag för beslut

Intern kontrollplan för Individ och familjeomsorgsförvaltningen 2012
Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-01-29
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
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(Redovisningschef)
(Ekonomichef)
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 28

SN 2013/0012-700

Övergripande granskning av socialnämnden år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
svar på vilka åtgärder socialnämnden har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter revisorerna har i den övergripande granskningen av socialnämnden 2012.
Förvaltningens förslag ska tas fram till socialnämnden den 12 mars.
Bakgrund

Den 17 januari inkom revisorerna till socialnämnden med den övergripande granskingen av
socialnämnden år 2012. Granskningen har genomförts genom att nämnden i förväg har fått
besvara ett antal utvalda frågor skriftligen och sedan tillsammans med biträde från KPMG
träffat nämnden för att diskutera detta. Revisorerna önskar att socialnämnden inkommer
med svar senast den 15 mars 2013, vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning
av de synpunkter som revisorerna har.
Underlag för beslut

Skrivelse av revisorerna/KPMG ”Övergripande granskning av socialnämnden år 2012”;
2013-01-17
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 29

SN 2013/0020-700

Ekonomi - Bokslut 2012 IFO och VoO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet 2012 för Individ
och familjeomsorgsförvaltningen som visar ett överskott på 5 107 tkr exkl försörjningsstöd.
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet 2012 för Vård
och Omsorgsförvaltningen som visar ett överskott på 1 957 tkr.
Bakgrund

Förvaltningen lämnar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningarav
det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Individ och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen går 2012 5 107 tkr plus exklusive försörjningsstödet som går minus 4 489 tkr.
Det positiva ekonomiska resultatet för verksamheterna beror framför allt på ett minskat antal externa placeringar. Denna minskning har kunnat ske genom att alternativa insatser erbjudits på hemorten. För barn och ungdomar har kostnaden för placeringar gått plus 1 564
tkr, för vuxna med beroendeproblem 1 130 tkr plus och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar plus 787 tkr.
Antalet insatser personlig assistans ökade inte i förväntad omfattning och andra insatser
inom LSS har kunnat verkställas inom befintliga resurser, vilket medfört ett positivt utfall på
1079 tkr inom LSS/barn.
Under året har en hel del vakanser funnits inom hela organisationen. De har inte kunnat
tillsättas men tack vare en omfattande arbetsinsats från befintlig personal har man lyckats
driva runt verksamheten.
Det positiva resultatet har också sin förklaring i en överskjutande intäkt på flyktingkontot
med 1 248 tkr.
Försörjningsstödet har under de två senaste åren ökat dramatiskt, från 10 601 tkr 2010 till
15 039 tkr år 2012. Det genomsnittliga antalet ärenden/månad har under samma tid ökat
från 236 till 258. Ungefär hälften är under 30 år.
Vård och Omsorgsförvaltningen

Bokslutet 2012 visar på ett överskott för Vård och omsorgsförvaltningen. Samtliga prognoser har under året visat på ett underskott som förvaltningen har jobbat aktivt med för att få
en budget i balans. Vidtagna åtgärder har visat resultat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 29 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-02-04
Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annica Olsson;
2013-02-01
Bokslut 2012; 2013-02-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Förvaltningschef VoO)
(Förvaltningschef IFO)
(Ekonomienheten)
(Kommunstyrelsen)
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 30

SN 2013/0020-700

Ekonomi – Ombudgeteringar 2012 IFO och VoO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta att ombudgetera 7 060 tkr avseende driften samt 970 tkr avseende investeringar till 2013 års verksamhetsbudget.
Bakgrund

Socialnämndens båda förvaltningar gör ett gemensamt överskott avseende driften på 7 064
tkr. Socialnämnden har inför 2013 års verksamhet områden som behöver mer ekonomiska
resurser och socialnämnden önskar därför ombudgetera överskottet. Verksamhetsområden
som behöver ekonomisk förstärkning är hemtjänsten 6 000 tkr, ny gruppbostad 1 400 tkr
samt omställning Familjecentralen 1 000 tkr.
Socialnämndens båda förvaltningar gör ett gemensamt överskott avseende investeringar på
971 tkr. Socialnämndens båda förvaltningar har behov av investeringar under år 2013 då
båda förvaltningarna kommer att investera i nya boenden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg, förvaltningschef IFO
Elisabeth Olsson, ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller; 2013-02-04
Ombudgetering 2012-2013; 2013-02-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Förvaltningschef VoO)
(Förvaltningschef IFO)
(Ekonomienheten)
(Kommunstyrelsen)

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 31

SN 2013/0017-730

Rätten att bo kvar för den medboende i särskilt boende då den enskilde med särskilt boendebeslut avlider
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta låta medboende i särskilt boende tillåtas
bo kvar även efter det att den enskilde med särskilt boendebeslut avlider.
Bakgrund

Det är fr.o.m. 2012-11-01 inskrivet i socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § att det ska ingå i skälig
levnadsnivå för en person som beviljats särskilt boende för äldre att kunna bo tillsammans
med make eller sambo, även om maken eller sambon inte har behov av särskilt boende.
Av propositionen framgår att den medboende inte har rätt till några insatser i det särskilda
boendet och omfattas inte heller av avgiftsreglerna i socialtjänstlagen. Däremot kan kommunen komma överens med den medboende om att hon/han får ta del av viss service som
äldreboendet erbjuder.
Då den med särskilt boendebeslut avlider uppstår en ny situation för den medboende eftersom den medboende inte har rätt med automatik att bo kvar varför socialnämnden har att
ta ställning till om den medboende kan erhålla ett eget hyreskontrakt trots att behov av särskilt boende inte föreligger.
I nuläget finns ingen större efterfrågan på möjlighet till medboende och förvaltningen bedömer därför att den medboende bör beredas möjlighet till eget hyreskontrakt i samband
med att den med särskilt boende beslut avlider.
Samma regler gäller för den medboende även då den bor med eget kontrakt avseende service och avgifter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg; 2013-01-22
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Förvaltningschef VoO)
(Enhetschef Bistånd)
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Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 32

SN 2013/0002-772

Riskanalys – hög Patientsäkerhet och god Kvalitet inom vård- och
omsorg i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att förvaltningschefen
VoO ska ta fram ett diagram över hur övertiden för sjuksköterskorna ser ut och i vilket område mest övertid görs. Arbetsutskottet vill även ha statistik från september månad 2012.
Vidare vill arbetsutskottet få klarhet i vad som är akut för 2013 samt hur det långsiktigt ser
ut för 2014.
Bakgrund

Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011, den betonar särskilt
hur viktigt det är att arbeta förebyggande. Det står i lagen att hög säkerhet inom hälso- och
sjukvården bygger på fungerande system som gör det lätt för personalen att arbeta säkert.
Vi har sedan dess arbetat med flera nya system för att säkra vår verksamhet, det gör avvikelser, brister och risker synliga. Det som tidigare endast dokumenterades i patientjournal behöver idag också registreras i andra system, detta för att vi i våra verksamheter ska kunna
arbeta systematiskt med patientsäkerheten. Registreringarna är viktiga och ska prioriteras i
lika omfattning som det patientnära arbetet, det är den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar enligt PSL.
PSL gav också vårdgivaren ett större och tyngre ansvar för att rapportera och utreda händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada, samt att ge patienter
och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet. Det utökade patientinflytandet ska också uppmuntra dem att lämna synpunkter. Patientsäkerhetsarbetet ska vara ett skydd mot vårdskador och stärka patientens ställning. Vårdgivaren ska
årligen sammanställa en patientsäkerhetsberättelse, ha ett fungerande rapporteringssystem
och tillsyn.
Läkemedelshantering är ett område som tar allt mer av den legitimerade sjuksköterskans tid,
det finns ett system (ApoDos) som innebär att läkemedel kommer dosförpackat från apotek
det är patientsäkert och enklare att kontrollera för oss. Västra Götalandsregionen gör bedömningen att det systemet är kostsamt och inte helt säkert, därav har receptförskrivningen
ökat och får då till följd att våra legitimerade sjuksköterskor får dela läkemedel i dosetter
något som är tidskrävande.
Slutsats

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av många olika lagar och föreskrifter ex. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763), Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659), Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård (SOSFS 2000:1), Patientdatalagen, PDL (2008:355) och
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 32 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Av det som framgår i bakgrunden kan vi nu år 2012 se att de resurser vi idag har med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte räcker till för att följa nuvarande lagstiftningar.
Sedan 2011 har vi genom systematiskt arbete kunnat påvisa brister och upptäckt fler förbättringsområden än tidigare, nu behövs det mer resurser för att fortsätta det påbörjade patientsäkerhetsarbete att systematiskt rapportera och registrera men också för att gå vidare
med att dokumentera och återföra kunskap till verksamheten.
Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen har ett stort ansvar inom detta område
samtidigt som allt ansvar för det patientnära arbetet kvarstår som tidigare. Dessutom har vi
sedan några år sett att patienterna har ett större vårdbehov där är den legitimerade personalen mest lämpad för att ge en god och säker vård. Det är endast legitimerade sjuksköterskor
som får dela läkemedel i dosetter.
Enhetschefer för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort bedömningen
att 4 sjukskötersketjänster skulle ge resurser för att uppfylla nuvarande krav på patientsäkerhet.
Arbetsmiljön skulle också förbättras för den personal som idag har en pressad situation och
ofta känner sig otillräckliga både i arbetet med patientsäkerhet och i det patientnära arbetet.
I en nyligen gjord arbetsmiljöenkät framgår det att legitimerade sjuksköterskor trivs med sitt
arbete men upplever stress och frustration över att alltid behöva prioritera bort arbetsuppgifter som de enligt lagstiftning ska utföra.
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta om att äska medel hos kommunstyrelsen för
att inrätta 4 tjänster, legitimerade sjuksköterskor som tillskott i hemvården för att uppfylla
Hälso- och sjukvårdslagen 28 § som säger att ledningen ska tillgodose hög patientsäkerhet
och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av MAS Carina Gustavsson och förvaltningschef VoO; 2013-01-02
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(MAS)
(Förvaltningschef VoO)
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 33

SN 2012/0212-702

Riktlinjer för serveringstillstånd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att godta förvaltningens förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
med ett antal smärre ändringar.
Arbetsutskottet beslutar att skicka förslaget till riktlinjer för serveringstillstånd på remiss till
följande myndigheter; Polismyndigheten, Räddningstjänst samt Miljö- och byggnadsnämnden.
Bakgrund

Förvaltningen fick i uppdrag på socialnämnden den 28 augusti att arbeta fram riktlinjer för
serveringstillstånd. Riktlinjerna är ett komplement till lagstiftningen och ska finnas i alla
kommuner. Mariestads kommun har hitintills inte haft några riktlinjer.
Förvaltningen föreslår idag de bifogade riktlinjerna för socialnämndens arbetsutskott. Efter
beslut i arbetsutskottet ska riktlinjerna skickas ut på remiss till remissinstanserna innan beslut tas i socialnämnden.
Underlag för beslut

Förslag till riktlinjer för alkoholtillstånd; nämndsekreterare Hanna Ohlsson Bredh
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningen
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 34

SN 2012/0021-750

Alternativ placering av Familjecentralen till Marieholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden ger förvaltningschef för Individ och – familjeomsorgen i uppdrag att, tillsammans med verksamhetschef för förskola och pedagogisk omsorg, genomföra en förstudie att flytta öppna förskolan samt familjebehandlingen till de
tomställda lokalerna på Marieholmsskolan. Förstudiens syfte är att se över de samverkansmöjligheter som främjar barn och familjer samt att ge en ekonomisk analys.
Bakgrund

2004 beslutade Mariestads kommun barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
primärvårdens familjehälsa Västra Götalandsregionen att inrätta en familjecentral placerad
på Mariestads sjukhus. En öppen förskola byggdes till vid familjehälsans befintliga lokaler.
En mötesplats där flera personalkategorier samverkar; barnmorskor, bvc-sköterskor, psykolog, socionom och förskollärare.
Verksamhetens mål är:
- att erbjuda en mötesplats till stöd för föräldrar och barn
- stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
- tidigt upptäcka och ge stöd till barn i behov av särskilt stöd
I december 2012 beslutade primärvården att flytta all verksamhet förutom öppna förskolan
till den nybyggda delen av Mariestads sjukhus. Konsekvensen blir att öppna förskolan nu
ligger avskilt från övriga verksamheten vilket medför betydande hinder i familjecentralens
verksamhet. Lokaliseringen och samverkan behöver med anledning av detta utredas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson, tf förvaltningschef BUN
Lars Stäring, verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus; 201301-30
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Förvaltningschef IFO)

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 35

SN 2013/0011-702

Ansökan om permanent serveringstillstånd, Skalkarike rekreation,
Väring
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut till socialnämnden

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att bevilja Kjell Rosell, Skalkariket rekreation, organisationsnummer 520724-5977, Bosgården, Skalkarike, 541 96 Väring tillstånd att servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Bosgården, Skalkarike i Väring.
Tillståndet är avsett att gälla året runt till slutna sällskap med serveringstid kl 11.00 – 01.00.
Avser även uteservering med samma serveringstid.
Bakgrund

Kjell Rosell har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid
Skalkarike rekreation, Väring. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till slutna sällskap, med serveringstid kl 11.00 – 01.00.
Verksamheten är belägen på en gård, Bosgården i en liten by som heter Skalkarike.
Den är belägen mellan Mariestad och Skövde. Ändamålet är att erbjuda olika temahelger
med yoga, matlagning, jakt och fiske med mera.
Sökanden Kjell Rosell har intyg om godkända kunskaper i alkohollagstiftningen, samtliga
remissinstanser tillstyrker enligt ansökan och inget negativt har framkommit i lämplighetsprövningen som diskvalificerar sökanden.
Tillståndet är avsett att gälla till slutna sällskap och kraven på kök och sökandens utbildning
är lägre ställda än vid servering till allmänheten. Det får inte vara fråga om tillställning som
enligt ordningslagen 2 kap 3 § anses som offentlig.
Följande krav ska vara uppfyllda:
- En begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller annan sammanslutning, utöver den aktuella händelsen.
- Innan tillställningen börjar ska arrangören exakt vet vilka personer som kommer genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från de deltagande.
- Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående tillställning. Om entréavgift tas och lokalen är öppen för nya gäster innebär dettaatt
servering bedrivs till allmänheten.
- Annonsering i massmedia, via internet eller liknande är ej tillåten.
- Lagad mat ska tillhandahållas vid tillställningen.
- Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-05

Sida 15

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 35 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och förvaltningschef IFO
Elisabeth Olsson; 2013-02-04
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Skalkarike rekreation)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-02-05

Anslagsdatum

2013-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2013-03-02

Individ och familjeomsorgsförvaltningen samt
vård och omsorgsförvaltningens akriv

...............................................................................................................

Hanna Ohlsson Bredh
___________________________________________________________________________________________________________

