
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, stadshuset/på distans kl. 08:30-10:05 
 

Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande (deltar på distans) 
Urban Claesson (M), ledamot, ej §§ 54-56 (deltar på distans) 
Henrik Andersson (M), ledamot (deltar på distans) 
Margareta Alexandersson (KD), ledamot (deltar på distans) 
Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot (deltar på distans) 
Karin Reboli (M), ledamot (deltar på distans) 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot (deltar på distans) 
Marianne Johansson (S), ledamot (deltar på distans) 
Ola Bertilsson (S), ledamot (deltar på distans) 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot (deltar på distans) 
Riitta Holmblad (SD), ledamot (deltar på distans) 
Ninni Larsson (S), tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 
 

Övriga deltagare Catharina Läth (V), ersättare (deltar på distans) 
Anitta Into, individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef 
(deltar på distans) 
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 47-50 (deltar på distans) 
Malin Wihlborg, vård-och omsorgschef (deltar på distans) 
Karin Utbo, socialchef  
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 47-56 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-20 

Anslagsdatum 2021-04-27 Anslaget tas ner 2021-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens sammanträde på distans 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av    
covid-19 har socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) beslutat att 
genomföra socialnämndens sammanträde med deltagande på distans       
(Kf § 23/2020). Socialnämndens ordförande, sekreterare och socialchef 
finns fysiskt på plats i sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på 
distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. 
Ordförande kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt 
sammanträde. 

Socialnämnden ordförande Richard Thorell (M) inleder sammanträdet med 
att informera om det praktiska tillvägagångssättet vid den digitala 
sammanträdesformen. 
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Socialnämnden 

Sn § 47                                                   Dnr 2021/00005  

Godkännande av dagordning 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämnden 

Sn § 48                                                   Dnr 2021/00050  

Uppföljning av aktualiseringar 2020  
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Socialnämnden ger 2021-02-16 sektorchef i uppdrag att redovisa orsaker till 
orosanmälningar rörande barn och unga samt varifrån orosanmälningarna 
kommer.  

Uppföljningen visar att den allra vanligaste orsaken för orosanmälningar är 
brister i hemförhållanden och/eller föräldraförmåga.  

Flest orosanmälningar kommer från privatpersoner, polis, förskola/skola samt 
egna iakttagelser eller andra kommuner/socialjour.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2021-03-08 

Dokument: Uppföljning av aktualiseringar 2020 upprättat av individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson    

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson  
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Socialnämnden 

Sn § 49                                                   Dnr 2021/00051  

Samverkan Barn och unga 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Barn och unga med psykisk ohälsa ökar och familjer upplever att det är svårt att 
veta var de ska vända sig för att få stöd. Det är viktigt att barn och unga med 
psykisk ohälsa får hjälp i tidigt skede för att undvika mer allvarlig problematik i 
framtiden. Regionens och kommunens verksamheter behöver arbeta 
tillsammans för att ge barn det stöd som behövs. Ofta samverkar olika aktörer 
när det redan har gått långt och insatser sätts ofta in sent.  

Projektet Nära vård Norra Skaraborg startade december 2016 med syfte att 
skapa vårdformer i samverkan för att tillgodose invånarnas behov av nära och 
tillgänglig vård. Deltagare var kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång 
tillsammans med olika verksamheter från regionen. Ett av delprojekten var 
Nära stöd och vård barn och unga, som pågick 2017-2019. Projektet förlängdes 
med ett år och avslutades 31 december 2020. Arbetet har resulterat i ett nära 
samarbete i olika team för barn och unga, 0-5 år och 6-12 år. Detta arbete är en 
viktig del i arbetet för tidig upptäckt och lätt tillgängligt stöd och kompletterar 
övrigt arbete med hemmaplanslösningar.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2021-03-29 

Dokument: Redogörelse för Samverkan Barn och unga upprättad av individ- 
och familjeomsorgschef, 2021-03-29 

Dokument: Rapport om Samverkan Barn och unga till Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden (december 2020)     
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Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
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Socialnämnden 

Sn § 50                                                   Dnr 2021/00068  

Lex Sarah 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

En person har under vistelse på korttidsboendet fått för hög dos av läkemedlet 
Oxynorm. Detta är ett läkemedel som ges i samband med smärta, s.k. 
behovsmedicin. En medicinskt ansvarig läkare har fattat ett beslut om att 
medicinering kan ges inom ramen för egenvård, föräldrar/god man instruerar 
personal på korttidsboendet hur läkemedlet ska ges.   

Personens allmäntillstånd blev påverkat. Hen blev påverkad av den högre dosen 
på så sätt att hens medvetandegrad sjönk. Ambulans tillkallades som bedömde 
att hens värden fortsatt var på en sådan nivå att det inte var någon fara för hen 
samt att hen kunde vara kvar på korttidsboendet utan vidare risk för hens hälsa. 

Orsaker till att händelsen kunde uppstå 
• När Oxynorm skulle ges hittades inte sprutan, utan annan spruta med 

annan gradering användes.   
• Det var stressigt den här morgonen dels var de en personal kort, pga. 

sjukdom och dels för att när den unge får smärta måste hen snabbt få 
smärtlindring, detta ökar på stressen för personalen. Föräldrarnas 
tidigare kritik mot att den unge får smärtlindring för sent med snabbt 
ökad smärta som följd gör att stressnivån stiger. 

• En medarbetare säger att hen har gett ett läkemedel hen inte riktigt hade 
koll på. Hen är inte van vid den unge. Hen borde ha dubbelkollat 
instruktionen och inte förlita sig på annans information.  

• Medarbetare kände att hen inte hanterade situationen på egen hand och 
kände att hen störde mötet, när hen vid upprepade tillfällen avbröt 
detta.  

• Instruktion från medicinskt ansvarig läkare och föräldrar/god man är 
inte tydlig. 

 
Åtgärder har vidtagits och andra kommer att vidtas för att minska risken för att 
något liknande ska kunna inträffa igen.  

Den rapporterade händelsen anses vara så allvarlig att sektorchef Karin Utbo, 
210309, beslutat att rapportera det inträffade till Inspektionen för vård och 
omsorg.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2021-03-29 

Dokument: Utredning om lex Sarah upprättad av individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson   

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
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Socialnämnden 

Sn § 51                                                   Dnr 2020/00190  

Samverkan mellan förskola och äldreomsorg 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Socialnämnden har uppdragit åt förskolan och vård- och omsorg att hitta 
samverkansformer mellan avdelningarna. Målet är att båda verksamheterna skall 
se ökad glädje och positiva erfarenheter likt det man sett i andra kommuner vid 
liknande projekt. 

Samtal har genomförts där de båda avdelningarna har närmat sig varandra och 
planer för ett samarbete vuxit fram. 

Förskolor och särskilda boenden har under året påbörjat samarbetet med att 
planera aktiviteter utomhus, vilket är möjligt under rådande pandemi. Under 
förutsättning att pandemin klingar av är målet att båda grupperna skall kunna 
delta i varandras respektive verksamheter på plats och därmed åtnjuta varandra 
sällskap i samtal och aktivitet. 

Målet är ett ökat värde för båda målgrupperna och ett utbyte av glädje, 
kunskaper och erfarenheter. 

Redovisning av första etappen sker i september 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Malin Wihlborg, 
2021-03-30    
 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 52                                                   Dnr 2021/00070  

Gemensamt trafikförsörjningsprogram i Skaraborg för 
färdtjänst  
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att anta det gemensamma 
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst 2021-2024. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla den 1 juli 2021.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunernas i slutet av 2020. Det finns också ett tilläggsuppdrag 
som avser längre resor som lyftes på direktionens möte i februari 2021. I detta 
tilläggsuppdrag rekommenderas kommunerna att fatta beslut om 
prisjusteringen i reglementet, för ett gemensamt införande från och med 1 juli 
2021.  

Det finns ett lagkrav på att det måste upprättas ett trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänst. Varje kommun ska i detta program ange omfattningen av trafik 
enligt lagen om färdtjänst och enligt lagen om riksfärdtjänst.  

Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för Skaraborg för åren 2021-2024 har 
tagits fram av kommunernas färdtjänsthandläggare. Dokumentet har beretts i 
arbetsgruppen för färdtjänst. Funktionshinderföreningarna i Skaraborg har fått 
information om programmets framtagande och även getts möjlighet att komma 
med inspel. 

Trafikförsörjningsprogrammet har hanterats i direktionen för Skaraborgs 
kommunalförbund som beslutade att rekommendera samtliga kommuner i 
Skaraborg att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för 
färdtjänst.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.          
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-04-06 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, § 31/21 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024 för färdtjänst    

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 53                                                   Dnr 2021/00036  

Justering av taxa i det gemensamma reglementet för 
färdtjänst 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att justera taxan i 
färdtjänstreglementet genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 kr 
ungdomstaxa) för färdtjänstresor.  
 
Den justerade taxan börjar gälla den 1 juli 2021.  
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), 
Ninni Larsson (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunerna i slutet av 2020. I Mariestad antogs reglementet av 
kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 128. Reglementet innehåller även 
ett avsnitt som avser taxor för färdtjänst.  

I tiden efter att reglementet antogs har Skaraborgs kommunalförbund hanterat 
ett tilläggsuppdrag som avser taxor för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget 
innebar att en utredning skulle göras för att presentera ett förslag/lösning för 
den grupp som drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor och som inte 
kan åka kollektivt som en del av den lägre resan.  

Tilläggsuppdraget har utretts av arbetsgruppen för gemensamt 
färdtjänstreglemente och utredningen med förslag hanterades på direktionens 
möte den 5:e februari 2021.  

Direktionen beslutade vid detta möte att förorda kommunerna i Skaraborg att 
fatta beslut om en prisjustering genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 
kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor i det gemensamma färdtjänstreglementet 
från och med 1 juli 2021. (Detta beslut är i enlighet med arbetsgruppens förslag 
nummer 1).  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar på att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att införa 
ett maxbelopp om 330 kr (248 kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor.  

Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), Ninni Larsson (S) och Marie 
Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroth Claussons (S) förslag. 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag att föreslå 
fullmäktige att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att införa ett 
maxbelopp om 600 kr (450 kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor. 

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-04-08 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2021-02-05, § 5/21 med 
förslag på justerad taxenivå 

Gällande färdtjänstreglemente antaget av kommunfullmäktige december 2020  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 54                                                   Dnr 2021/00008  

Information på sammanträdet 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Covid-19 och vaccinering av personal i socialnämndens verksamheter.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 55                                                   Dnr 2021/00010  

Redovisning av delegationsbeslut 
  

Delegationsbeslut trafiksamordnare (SN 2021/1) 

Delegationsbeslut om färdtjänst för februari och mars månader 2021 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut bostadsanpassare (SN 2021/2) 

Delegationsbeslut om bostadsanpassning för mars månad 2021 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-04-13 anmäls och läggs till 
handlingarna.     

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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Socialnämnden 

Sn § 56                                                   Dnr 2021/00009  

Handlingar att anmäla 
  

1. Beslut från kommunfullmäktige avseende val av ledamot i 
socialnämnden. 
SN 2021/6 

 
2. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott avseende tillgänglighet till 

möteshandlingar på förtroendemannaportalen (Assistenten). 
SN 2021/78   

 

Socialnämnden finner handlingarna anmälda. 
 


	ANSLAGSBEVIS
	Sn § 47                                                   Dnr 2021/00005
	Godkännande av dagordning
	Socialnämndens beslut
	Sn § 48                                                   Dnr 2021/00050

	Uppföljning av aktualiseringar 2020
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Arbetsutskottets förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Sn § 49                                                   Dnr 2021/00051

	Samverkan Barn och unga
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Arbetsutskottets förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Sn § 50                                                   Dnr 2021/00068

	Lex Sarah
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Orsaker till att händelsen kunde uppstå

	Arbetsutskottets förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Sn § 51                                                   Dnr 2020/00190

	Samverkan mellan förskola och äldreomsorg
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Arbetsutskottets förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Sn § 52                                                   Dnr 2021/00070

	Gemensamt trafikförsörjningsprogram i Skaraborg för färdtjänst
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Arbetsutskottets förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Sn § 53                                                   Dnr 2021/00036

	Justering av taxa i det gemensamma reglementet för färdtjänst
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Arbetsutskottets förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Sn § 54                                                   Dnr 2021/00008

	Information på sammanträdet
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Sn § 55                                                   Dnr 2021/00010

	Redovisning av delegationsbeslut
	Delegationsbeslut trafiksamordnare (SN 2021/1)
	Delegationsbeslut bostadsanpassare (SN 2021/2)
	Socialnämndens arbetsutskott
	Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

	Sn § 56                                                   Dnr 2021/00009

	Handlingar att anmäla
	Socialnämnden finner handlingarna anmälda.


