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Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset kl. 08:30-12:10

Beslutande

May-Brith Jansson (C), ordförande
Leif Johansson (S), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), tjänstgörande ersättare
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom § 88
Pia Möller, ekonom § 88
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Leif Johansson

Justeringens plats och tid

Enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

May-Brith Jansson
Justerande

Leif Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 86-94

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-03-13

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-13

Anslagsdatum

2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-04-13
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Sammanträdesdatum
2018-03-13

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 86

Dnr 2018/00079

Val av ordförande för sammanträdet

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott väljer May-Brith Jansson (C) som ordförande för
sammanträdet.
Bakgrund

Ordförande och vice ordförande deltar inte vid dagens sammanträde. MayBrith Jansson (C) är den ledamot som varit ledamot längst tid i nämnden och
därför väljer arbetsutskottet enligt socialnämndens reglemente henne till
ordförande för dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 87

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med
tillägget om redovisning av Intäkter för socialnämnden 2017 under ärendet
Information/diskussion.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 88

Dnr 2018/00040

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för
februari 2018

Arbetsutskottets förlag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende
februari månad.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att jobba vidare med den
framtagna åtgärdslistan för att nå budget i balans.
3. Socialnämnden beslutar att tidigare beslutade åtgärder i dokumentet
”Åtgärdsplan för budget i balans 2018” ska redovisas i prognosen för
kommande månadsavstämningar och prognoser. Är inte åtgärderna
tillräckliga för att nå en budget i balans får sektorchefen i uppdrag att
upprätta förslag på nya åtgärder.
Leif Johansson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i socialnämndens
förslag till beslut punkten 3 ovan.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten
upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter.
Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och
november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat månadsavstämning februari 2018 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning februari, år 2018, visar ett underskott på sektorchef på 4 390 tkr. Placeringar barn och unga visar ett underskott på 800 tkr. Övriga vht
visar +/-0. Totalt underskott för socialnämnden är -5 190 tkr.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar på tillägget att beslutade åtgärder i dokumentet
”Åtgärdsplan för budget i balans 2018” ska redovisas i prognosen för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Snau § 88 (forts.)

kommande månadsavstämningar och prognoser. Är inte åtgärderna tillräckliga
för att nå en budget i balans får sektorchefen i uppdrag att upprätta förslag på
nya åtgärder.
Ordförande May-Brith Jansson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
tillsammans med Fagerlunds (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt förslagen.
Leif Johansson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i socialnämndens
förslag till beslut punkten 3.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-03-12
Dokument: Månadsavstämning för februari 2018, översikt och detaljer

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 89

Dnr 2018/00039

Brukarrevision, Boendestöd 2017

Arbetsutskottets förlag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

En brukarrevision är en granskning av verksamhet som utförs av personer med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Dessa så kallade brukarrevisorer utför
intervjuer och tar fram en rapport samt lämnar utvecklingsförslag.
Syftet med den här brukarrevisionen är att identifiera tillgångar, svagheter och
utvecklingsmöjligheter inom Boendestödet. Revisionen har utförts av
brukarrevisorer från Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Revisionen finansieras med
stöd av statliga medel som tilldelats kommunen för att fortsatt utveckla arbetet
inom området ”Psykisk ohälsa”.
Resultatet av granskningen har via personligt möte återkopplats till medarbetare
och enhetschef samt genom överlämnandet av rapporten. Efter att
verksamheten fått resultatet presenterat för sig har vissa åtgärder redan
vidtagits. En plan för fortsatt utvecklingsarbete kommer att tas fram och
genomföras under året.
En uppföljning av utvecklingsarbetet kommer att ske under 2018.
Av ca 75 personer som har boendestöd har endast 10 valt att delta i intervjuer.
Olyckligtvis har flera av intervjuerna genomförts under semesterperiod, då det
varit flera vikarier i verksamheten.
Revisionen pekar ut 10 utvecklingsområden som bland annat rör


Samordnad individuell plan och genomförandeplaner samt hur
boendestödjare och vikarier hittar den informationen om brukaren



Kompetensutveckling rörande diagnoser och funktionshinder samt etik



Kontaktuppgifter



Transporter/resor



Tider, både omfattning och vikten av att tider hålls



Information om kontaktvägar, aktiviteter och sysselsättning

Sammanfattningsvis är de intervjuade positiva till sitt boendestöd och menar att
de verkligen har nytta av stödet och uppskattar att det finns, även om
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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personerna framfört negativa synpunkter. Citatet ”De är guld värda – de gör allt
man kan be om” sammanfattar på ett bra sätt verksamheten, enligt revisionen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg, 2018-02-26
Revisionsrapport sammanställd av Robin Östin, Mia Andreasson, Erika Grund
tillsammans med Verksamhetens vidtagna åtgärder, upprättad av Benny
Stenlund, enhetschef och Annelie Staaff, samordnare

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Enhetschef Benny Stenlund)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 90

Dnr 2018/00036

Ansökan om föreningsbidrag 2018 - SESAM

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beviljar föreningen SESAM bidrag med 10 000 kr för år 2018.
Bakgrund

SESAM är en ideell förening under Riksförbundet för social och mental hälsa,
RSMH, som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda
förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
Lokalföreningen anordnar olika aktiviteter och kurser för att minska isolering
och utanförskap samt bidra till ett sundare liv för medlemmarna. Föreningen
har för närvarande 19 medlemmar. Föreningen ansöker om 10 000 kr till sin
verksamhet.
Föreningen har inkommit med en komplett ansökan och beskriver även den
verksamhet som bedrivs. Under 2017 erhöll föreningen 10 000 kr i bidrag av
kommunen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-02-20
Ansökan om föreningsbidrag 2018 tillsammans med bilagor;
Revisionsberättelse, Kassarapport 2016, Protokoll från årsmötet 2018-02-02
och Verksamhetsberättelse 2017

Expedierats till:
Socialnämnden
(SESAM)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 91

Dnr 2017/00088

Redovisning av ej verkställda beslut år 2017, kvartal 4

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut
kvartal 4, 2017 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO har om
beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite.
Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de
kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 4, 2017, rapporterar sektor stöd och omsorg 18 ej verkställda beslut.
Nio beslut är enligt LSS 9.9§, bostad för vuxna, är ej verkställda i tid. Sex
personer har erbjudits lägenhet och tackat ja. Boendet blev inflyttningsklart
februari 2018. En person har tackat nej till erbjuden bostad. Två personer har
inte erbjudits bostad på grund av resursbrist
Ett beslut enligt 9.4 § LSS, kontaktperson, är ej verkställda. En person kan inte
erbjudas på grund av resursbrist, det saknas lämpliga uppdragstagare.
Tre beslut om daglig verksamhet enligt 9.10 § LSS har ej verkställt då de
enskilda har tackat nej till erbjudan insats.
Tre beslut om särskilt boende enligt SoL är ej verkställda, då de tackat nej till
erbjuden bostad.
Två beslut om kontaktperson enligt SoL är ej verkställt, på grund av resursbrist
då det saknas lämpliga uppdragstagare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-02-28

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Kommunrevisorerna)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 92

Dnr 2018/00041

Höjd ålder för tillgång till kommunal fotvård

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att även fortsättningsvis tillhandahålla fotvård till dem
som bor på särskilt boende samt till dem som är 67 år och äldre i ordinärt
boende.
Bakgrund

Mariestads kommun tillhandhåller fotvård enligt befogenhetslagen och erbjuder
fotvård till personer som bor på särskilt boende samt till de som bor i ordinärt
boende och har fyllt 67 år. Detta är något som kommunen sedan lång tid har
valt att tillhandahålla till kommuninvånarna. I insatsen personlig omvårdnad,
som beviljas enligt socialtjänstlagen, ingår enklare skötsel av den enskildes fötter
såsom nagelklippning och fottvätt.
En av kommunens fotvårdsterapeuter har valt att avsluta sin tjänst och då
kommunen inte har någon lagstadgad skyldighet att tillhandahålla fotvård och
det finns privata utförare att tillgå är förslaget att tjänsten inte återbesätts.
För att kommunen i fortsättningen ska klara att erbjuda fotvård till dem som är
i störst behov av fotvård föreslås en höjd åldersgräns till 80 år för de i ordinärt
boende.
Mariestads kommun tar en avgift på 333 kr per fotvårdsbehandling.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar på att kommunen bibehåller 67 år ålder för fotvård.
Leif Johansson (S), Marianne Johansson (S), Margareta Alexandersson (KD)
och May-Brith Jansson (C) tillstyrker Fagerlunds (M) förslag.
Ordförande May-Brith Jansson (C) tar upp Fagerlunds (M) förslag och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-02-28

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 93

Dnr 2018/00035

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, ej verkställt
beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar avge yttrande, enligt bilaga, till Inspektionen för vård
och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 28 a§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt beslut.
Att verkställigheten av beslutet om bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS blivit fördröjd kommer sig av att det inte funnits någon tillgänglig lägenhet
som motsvarat behovet hos den enskilde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-02-28
Yttrande till inspektionen för vård och omsorg upprättat av chef för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-02-27
Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar.

Expedierats till:
Socialnämnden
(Inspektionen för vård och omsorg)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 94

Dnr 2018/00006

Information/diskussion

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen/diskussionen.
Målområden för socialnämnden 2019

Diskussion om målområden för socialnämnden för år 2019.
Flerårsplan för äldreomsorgen 2019-2022

Diskussion om flerårsplan för äldreomsorgen 2019-2022 avseende fastigheter.
Flerårsplan för LSS-verksamheten 2019-2022

Diskussion om flerårsplan för LSS-verksamheten 2019-2022 avseende
fastigheter.
Redovisning av intäkter för socialnämnden 2017

Sektorchef Lotta Hjoberg redovisar intäkter för socialnämnden 2017 enligt
önskemål.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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