Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset tisdag den 15 november 2016 kl 08:30-11:10

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
Leif Johansson (S)
Eivor Hallén (S)
Fred Bruns (S)
Marianne Johansson (S)
Sara Wallmon (V)
Björn Fagerlund (M)
Anita Ahl (M)
Mats Rosén (M)
May-Brith Jansson (C)
Emil Gullbrantz (C)
Margareta Alexandersson (KD)

Övriga deltagare

Inger Farken (MP), tjänstgörande ersättare, ej §§ 106-107
Inger Dernroth (C), tjänstgörande ersättare, ej §§ 106-107
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef § 101
Agnieszka Gustafsson, enhetschef § 101
Peter Åhling, fältsekreterare § 101
Annica Olsson, ekonom § 102
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, nämndsekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset den 17 november 2016

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 98-107

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-11-15

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-15

Anslagsdatum

2016-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-12-12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 98

Dnr 2016/00003

Redovisning av delegationsbeslut

Individ- och familjeomsorg, LSS, äldre- och handikappomsorg och
bostadsanpassning:
Beslut för tiden 2016-10-01 t.o.m. 2016-10-31 anmäls och läggs till
handlingarna.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 4, 11 och 25 oktober:
Protokollen anmäls och läggs till handlingarna.
Beslut om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker, Ingela Lööf, den 22
oktober.
Beslutet anmäls och läggs till handlingarna.
Beslut om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker, Finska Föreningen, den
29 oktober.
Beslutet anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 99

Dnr 2016/00004

Handlingar att anmäla

Beslut

Anmälningsärendet läggs till handlingarna.
Bakgrund

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av åtgärdsplan för socialnämndens
verksamhet med anledning av underskott i prognos 3. (SN 2016/49)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 100

Dnr 2016/00005

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Chef för sektor stöd och omsorg informerade om följande:


Inköpsorganisation i hemtjänsten



Närsjukvårdscentrum

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 101

Dnr 2016/00220

Återkoppling Lotsens verksamheter

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Gemensam information till socialnämnden och utbildningsnämnden om
Lotsens verksamheter.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 102

Dnr 2016/00049

Prognos 4 år 2016 för socialnämndens verksamheter

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 4 för oktober månad år
2016 för socialnämndens verksamheter.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att komma med förslag på
åtgärder att nå budget i balans.
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 prognos 4 för oktober månad år 2016 avseende
socialnämndens verksamheter.
Prognos 4 visar på följande avvikelser; de centrala verksamheterna +150 tkr,
individ- och familjeomsorgsavdelningen + 1 000 tkr, vård- och
omsorgsavdelningen – 3 200 tkr, biståndsavdelningen – 1 100 tkr samt
försörjningsstödet + 2 200 tkr. Totalt underskott för socialnämnden är -950 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sn § 102 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomer Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef
för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-10-31
Månadsavstämning oktober 2016, upprättad av ekonomer Annica Olsson och
Pia Möller, baserad på uppgifter tillgängliga 2016-10-30
Prognos 4, oktober 2016, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia
Möller, 2016-10-30
Investeringsprognos per 2016-10-31, upprättad av ekonomer Annica Olsson
och Pia Möller, 2016-10-28

Expedierats till:
Chef för stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 103

Dnr 2016/00202

Riktlinje BPSD-register

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta framtagna riktlinjer för BPSD.
Bakgrund

BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens är ett nationellt
kvalitetsregister för vård och omsorg. All vård och omsorg för personer med
demenssjukdom ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och ett
teambaserat arbete mellan olika yrkesgrupper.
Syftet med metoden är att skapa en strukturerad arbetsmetod där personalen
arbetar mot samma mål och där uppföljningar och utvärderingar leder till
förbättrad livskvalitet för personer med demenssjukdom.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson och medicinskt
ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, 2016-10-11
Förslag på Riktlinje BPSD-register

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sida 10

Socialnämnden
Sn § 104

Dnr 2015/00296

Internkontrollplan 2016 - Redovisning av inkomna
anmälningar och ansökningar, kvartal 3

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Internkontrollplanen 2016 har som ett kontrollområde att antalet anmälningar
och ansökningar avseende barn som far illa eller riskerar fara illa ska redovisas
för socialnämnden vid fyra tillfällen.
I mätningen ingår inte anmälningar om ensamkommande barn.
Under kvartal 3 har antalet inkomna anmälningar och ansökningar minskat med
18 och antalet aktuella personer har minskat med 6.
Tid
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4

Anmälningar Ansökningar Totalt
Utredningar Yttrande Antal personer
89
7
96
43
1
88
133
2
135
28
1
101
107
10
117
45
2
95

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 216-10-18

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 105

Dnr 2016/00199

Svar på motion om förbättrad integration

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Motivering till förslag till beslut grundar sig på två förutsättningar:
- Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska avsatta
medel för verksamhetsåret 2016 användas under innevarande år.
- Budget för år 2017 beslutades av kommunfullmäktige 2016-09-26, KF §97
Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
förbättra sitt integrationsarbete. Detta genom att fördela de av Sveriges regering
tillskjutna medel riktad till att förbättra förutsättningarna för ett bra
flyktingmottagande.
Mariestads kommun erhöll 21,8 mnkr i december 2015 för verksamhetsåren
2015 och 2016. Medlen erhölls för att stödja kommunen i den uppkomna
flyktingsituationen med dess ökade kostnader. Av medlen kvarstår 21 mnkr att
använda under 2016 för att täcka kostnader som förväntas uppstå under året.
Integrationsarbetet är en kommunövergripande fråga. Socialnämnden ser ett
stort behov av omfattande övergripande insatser såsom exempelvis
bostadsförsörjning, sysselsättning och utbildning. Utifrån Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation finns dock begränsningar i hur medlen kan föras
mellan verksamhetsåren.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg och chef
för sektor utbildning Katarina Lindberg, 2016-10-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sn § 105 (forts.)

Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Chef för sektor utbildning Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 106

Dnr 2016/00206

Sekretessärende 1

Beslut

Socialnämnden i Mariestads kommun i enlighet med 6 kap. 8 a §
Föräldrabalken tar beslut om stämning och lämnar in en yrkan till Skaraborgs
Tingsrätt att Ragnvi Gustafsson 440108-6923, Västerliden 8, 548 73
LYRESTAD, utses till särskilt förordnad vårdnadshavare för Hiba Ziwaneh,
040101-9468, Vasavägen 9B, 542 40 Mariestad.
Bakgrund

Hiba anvisades till Mariestads kommun 150908 och placerades hos sin farbror
som bor tillsammans med sin fru och tre barn i en lägenhet i Mariestad.
Hibas mamma och pappa, som är bostadslösa, befinner sig sedan en tid tillbaka
i Turkiet. Familjen är ursprungligen från Syrien, men Hibas föräldrar vistas
illegalt i Turkiet. Hiba säger att de skickade iväg henne till Sverige för att hon
skulle vara trygg, men ångrar sig nu för att de saknar henne så mycket.
Tillsammans med sin pappas kusin, kom Hiba till Mariestad. Han lämnade av
henne hos Hibas farbror och begav sig därefter till Tyskland.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av socialsekreterare Therése Lantz, 2016-09-19
Utredning avseende behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8
§ föräldrabalken upprättad av socialsekreterare Therése Lantz och
socialsekreterare Anne-Marie Carlsson, 2016-09-12
Beslut om anvisning tillsammans med bilaga, Migrationsverket, daterat
2015-09-08
Meddelande om bosättning, Migrationsverket, daterat 2016-07-19
Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare upprättad av socialsekreterare
Therése Lantz, 2016-09-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sn § 106 (forts.)

Dokument: Samtycke och åtagnade avseende förordnande av vårdnadshavare,
undertecknat 2016-09-02
Ansökan om stämning, daterad 2016-10-10
Expedierats till:
Socialsekreterare Therése Lantz

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Socialnämnden
Sn § 107

Dnr 2016/00207

Sekretessärende 2

Beslut

Socialnämnden i Mariestads kommun i enlighet med 6 kap. 8 a §
Föräldrabalken tar beslut om stämning och lämnar in en yrkan till Skaraborgs
Tingsrätt att Mikael Käll, 560911-1611, Jägaregatan 35, 542 44 Mariestad, utses
till särskilt förordnad vårdnadshavare för Louai Alaranji, 000103-6219, Södra
vägen 46, lgh 1201, 542 44 Mariestad.
Bakgrund

Louai kom till Sverige som ett ensamkommande flyktingbarn och anvisades av
Migrationsverket till Mariestads kommun 151203. Louai flydde till Sverige
tillsammans med sin mormor och båda flyttade in hos Fateen Al-asaad som är
Louais moster. Fateen bodde vid tidpunkten, i en lägenhet på Södra vägen i
Mariestad, tillsammans med sina två söner. Familjen bor kvar där än idag, men
letar efter en större lägenhet för de alla att få plats i.
Kvar i Syrien har Louai sin mamma, pappa, två äldre systrar och en yngre.
Louais mamma är hemmafru och hans pappa är officer. Louai har släkt och
vänner som har blivit dödade i kriget i Syrien. Han har inte själv sett så mycket
elände, men det har förekommit skottlossning i närheten av där familjen bor.
Familjen bestämde tillsammans att Louai skull fly till Sverige och att han skulle
ta sig till sin moster i Mariestad. Med under flykten var Louais mormor. Flykten
tog 15 dagar och de tog sig hit med flyg, båt, tåg och buss. Louai säger att han
blev illa behandlad och slagen under flykten och att han ibland fick klara sig
utan mat många timmar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av socialsekreterare Therése Lantz, 2016-10-04
Ansökan om stämning, daterad 2016-10-05

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sn § 107 (forts.)

Expedierats till:
Socialsekreterare Therése Lantz

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

