
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 08:30-11:30 

Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 
Sebastian Clausson (S), vice ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Amanda Henrysson (C), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 134-136 
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 134-135 och 139-142 
Catharina Andersson, avdelningschef bistånd §§ 134-135 
Joakim Stier, arbetsmarknadschef §§ 134-135 och 137-138 
Annica Olsson, ekonom §§ 134-135 och 143 
Pia Möller, ekonom §§ 134-135 
Anna Brink, HR-konsult § 135 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare §§ 136 och 143 
Samka Masic Olsson, enhetschef § 136 
Sofia Axelsson, enhetschef § 136 
Maria Magnusson, undersköterska § 136 
Carina Linder, ekonomihandläggare § 142 
Maria Jerenvik, administratör § 142 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 133-152 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-12-10 

Anslagsdatum 2019-12-10 Anslaget tas ner 2020-01-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 133                                                   Dnr 2019/00002  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 134                                                   Dnr 2019/00127  

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter, 
november månad 2019 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen avseende 
november månad.     

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti. Ekonomienheten upprättar dessutom sex 
stycken månadsavstämningar för nämndens verksamheter. Månads-
avstämningarna upprättas efter februari, mars, maj, september, oktober 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 en ekonomisk avstämning per november månad 
2019 avseende socialnämndens verksamheter. 

Månadsavstämning november, år 2019, visar en avvikelse på socialnämnden 
med  -16 350 tkr. Sektorchefen visar ett resultat på -100 tkr, IFO visar +400 tkr 
och VoO  +2 000 tkr och Biståndsenheten +50 tkr. Placeringar barn och unga 
visar ett underskott på -14 550 tkr och försörjningsstödet -4 150 tkr.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller, 
2019-12-05 

Sammanställning november år 2019 

Månadsuppföljning november 2019, Stratsys      

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson), (Ekonom Pia Möller) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 135                                                   Dnr 2019/00199  

Uppföljning av socialnämndens verksamheter 2019 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

För att kunna följa resultatet av pågående förändringsarbete i verksamheten 
presenteras varje månad utvald statistik för nämnden: 

Utveckling av Hemmaplanslösningar 
- Aktualiseringar 
- Egna resurser jämfört med externa resurser 
- Pågående placeringar av barn 
- Placeringar vuxna 

Bemanningsekonomi 
- Beviljade hemtjänsttimmar och utförda hemtjänsttimmar 
- Övertid och mertid 
- Sjuktal 

Arbete och försörjning 
- Utbetalt försörjningsstöd per månad 

Arbetsmiljö 
- Temperaturen 

Då planeringen av nämndssammanträdena är sådan att inlämning ska ske innan 
månandens slut eller så tätt inpå månadsslutet att sifforna inte hinner 
sammanställas avser de presenterade sifforna inte föregående månad utan 
månaden därförinnan. Undantaget är dock ”Temperaturen” som presenteras 
med data som finns tillgänglig vid tjänsteskrivelsens upprättande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-22 

Dokument: Antal aktualiseringar 

Dokument: Egna resurser jämfört med externa 

Dokument: Försörjningsstöd 

Dokument: Hemtjänsttimmar 

Dokument: Placeringar vuxna 

Dokument: Pågående placeringar 

Dokument: Redovisning temperaturmätaren 
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Dokument: Årsplaceringar 

Dokument: Övertid och mertid 

Dokument: Sjuktal       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 136                                                   Dnr 2019/00269  

Projekt heltidsresan - en lägesrapport 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Idag arbetar en betydande del av alla anställda inom offentlig sektor i Sverige 
deltid. De närmaste åren kommer kommunernas verksamheter, främst inom 
skola, vården och omsorgen, att behöver rekrytera hundratusentals nya 
medarbetare när dagens går i pension.  

Behoven av kommunal verksamhet ökar också i takt med att demografin 
förändras. De åldersgrupper som nyttjar de stora kommunala verksamheterna 
skola samt omsorg, ökar i högre utsträckning än de som ska utföra arbetet. Då 
tillgången på arbetskraft inte bedöms täcka de framtida behoven, behöver fler 
kommunanställda arbeta heltid. När redan anställd personal arbetar mer skapas 
fler arbetade timmar samtidigt som berörda personer får en större inkomst och 
i förlängningen även en bättre pension. 

Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med fackförbundet Kommunal, 
leder kommunernas arbete med heltidsfrågan utifrån kollektivavtalet HÖK 16.  

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att anta en plan för införande av heltid. 
I planen anges följande mål för heltidsresan:  

- Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika 
anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 

- Heltid ska vara det normala vid nyanställning. 

- Redan anställda medarbetare ska i högre utsträckning arbeta heltid.  

I beslutet påpekar kommunstyrelsen att målsättningarna i planen förutsätts vara 
kostnadsneutrala. 

Lägesrapport  

Mariestads kommun har sedan maj 2018 arbetat i projektform enligt den 
beslutade planen. Projektledare för arbetet är Anna Brink, HR-konsult och 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare.  

Målsättningen med heltidsresan i Mariestad är att i maj 2021 ska 80 % av 
kommunens anställda vara heltidsarbetande. Motsvarande målsättning inom 
vård och omsorg är 75 %. 

Utgångsläget i december 2017 var att 60 % av kommunens anställda var 
heltidsarbetande. Motsvarande siffra inom vård och omsorg var 27 %. 
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Enligt den officiella statistiken för december 2018 är 62 % av kommunens 
anställda heltidsarbetande. Motsvarande siffra inom vård och omsorg är 31%. 

Enligt egen framtagen statistik vid delåret 2019 är 67 % av kommunens 
anställda heltidsarbetande. Motsvarande siffra inom vård och omsorg 37 %. 

Under 2019 fortsätter projektledningen att bedriva ett flertal olika aktiviteter:  

- Inom ramen för reformpaketet och i nära samarbete med 
kommunledning och sektorchefer omvandla mer- och 
övertidsarbete till schemalagd ordinarie arbetstid. 

- Fortsatt arbete med att låta piloter gå före i arbetet och därefter 
implementera framgångsrika lösningar till övrig verksamhet i hela 
kommunen. 

- Utveckling av befintliga systemstöd så att dessa kan stödja de nya 
sätten att arbeta med schema och bemanning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-29 

Tjänsteskrivelse upprättad av HR-konsult Anna Brink och kvalitetssamordnare 
Elizabeth Lindholm Hahne, 2019-11-26 

Dokument: Heltidsresan i Mariestads kommun 

Dokument: Presentation av Alen 

Dokument: Presentation av Myran       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(HR-chef Per Johansson) 
(HR-konsult Anna Brink) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 137                                                   Dnr 2019/00270  

Riktlinjer för försörjningsstöd 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för försörjningsstöd.       

Bakgrund 

Ekonomiskt bistånd, här kallat försörjningsstöd, är välfärdssystemens yttersta 
skyddsnät. Det ska vara ett komplement till samhällets generella system och ge 
hjälp när generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. 
Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder av 
försörjningsproblem och är att betrakta som en övergångsersättning. De 
svenska välfärdssystemen bygger i stor utsträckning på att ersättningarna ska 
kompensera ett inkomstbortfall vid exempelvis arbetslöshet, sjukdom, 
ålderdom. Möjligheten att få ersättning har alltså att göra med nuvarande och 
tidigare prestationer på arbetsmarknaden. Denna starka koppling mellan 
förvärvsinkomster och ersättningsnivåer innebär att grupper som inte etablerat 
sig på arbetsmarknadsenheten eller endast delvis etablerat sig, har ett betydligt 
sämre skydd än andra, bland annat vid arbetslöshet och sjukdom. Behov av 
försörjningsstöd beror till stor del på arbetslöshet, oftast på grund av att man 
saknar arbetslöshetsersättning.  

Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov få stöd för att 
klara detta. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin 
egen försörjning. Därför blir verksamhetens uppgift att genom aktiva insatser, 
skapa förutsättning för den enskilde att kunna ta detta ansvar. Handlingsplanen 
ska erbjuda snabbaste vägen till självförsörjning, Fokus är avslut genom arbete, 
studier eller annan lösning inom 6 månader. 

Vid bedömning om rätt till försörjningsstöd ska särskild hänsyn tas till utsatta 
grupper; barn och unga, när någon varit utsatt för våld i nära relation samt 
personer med funktionsnedsättning. Från 2020-01-01 blir barnkonventionen 
svensk lag.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-02 

Tjänsteskrivelse upprättad av Joakim Stier, Arbetsmarknadschef daterad 
2019-11-22 

Riktlinjer försörjningsstöd upprättad av Joakim Stier, Arbetsmarknadschef, 
daterad 2019-11-15 

Bilaga 1, Högsta godtagbara hyra 2019 upprättad av Joakim Stier, 
Arbetsmarknadschef daterad 2019-11-22   
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Bilaga 2, Hemutrustning daterad 2019-11-22 av Joakim Stier, 
Arbetsmarknadschef  

Bilaga 3, Spädbarnsutrustning, daterad 2019-11-22 av Joakim Stier, 
Arbetsmarknadschef       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 138                                                   Dnr 2019/00271  

Riksnorm för försörjningsstöd 2020 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att justera riksnormen enligt Socialstyrelsens 
”Riksnorm för försörjningsstöd 2020”.       

Bakgrund 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen på 
försörjningsstödet. Beloppet bestäms av regeringen inför varje kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. I 2020 års 
riksnorm har nomens samtliga poster räknats upp med 1,9 procent jämfört med 
riksnormen 2019.  

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 
enligt tabeller i bilagan.  

Riksnormen ska ta hänsyn till 

- hur många personer som finns i hushållet 
- ålder på barn och skolungdomar 
- om barn och skolungdomar äter lunch hemma 
- om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

Riksnormen innehåller kostnader för 

- livsmedel 
- kläder och skor 
- fritid och lek 
- hygien 
- barn- och ungdomsförsäkring 
- förbrukningsvaror 
- dagstidning 
- telefon  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-12-02 

Tjänsteskrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier,   

2019-11-22 

Bilaga 1, Riksnorm 2020, Socialstyrelsen, daterad 2019-10-21      
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 139                                                   Dnr 2019/00218  

Synpunkter på förslag till Inriktningsdokument för 
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner lämnade synpunkter på förslag till 
”Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende”.       

Bakgrund 

Inom ramen för den länsgemensamma ”Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020” har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. 
Insatser bör kunna ges till både barn, vuxna och närstående. En arbetsgrupp 
med representanter från kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) samt 
brukarföreträdare har tagit fram förslaget.  

Dokumentet ska vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden 
samverkan mellan parterna. Integrerat arbete behöver organiseras för att säkra 
hållbarhet. Länsgemensam samordning behövs för att säkra utvecklingen av 
jämlik vård och stöd. Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som 
behöver beaktas; 

- Avtal/överenskommelse gällande uppdrag 
- Organisation 
- Verksamhetens innehåll 
- Uppföljning och utvärdering 

Bakom uppdraget står Thomas Jungbäck, direktör, Västkom och Ann 
Söderström, hälso- och sjukvårdschef, VGR. 

Följande synpunkter har lämnats 2019-10-20.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-29 

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 
2019-11-25 

Förslag till inriktningsdokument ”Organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende”      
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 140                                                   Dnr 2018/00222  

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta revidering av socialnämndens 
delegationsordning. 

En revidering av delegationsordningen kommer att göras till socialnämndens 
sammanträde.       

Bakgrund 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommun eller landsting att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegaten träder in i nämndens ställe. Beslut som fattas av delegat är juridiskt 
ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnd i samband med att beslutet 
anmäls. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett 
nämndbeslut. Ersättare för delegat är överordnad personal. 

Delegationsordningen utgör en förteckning av nämndens delegation till 
verksamhetens tjänstemän. I enlighet med socialnämndens tidigare beslut flyttas 
beslut som rör tillfällig placering i hem för vård eller boende eller i familjehem 
under högst två månader, från enhetschef till avdelningschef. När det gäller 
ensamkommande barn och unga som placeras i hem för vård eller boende i 
egen regi är beslutandenivån oförändrat enhetschef. Däremot gäller beslutsnivå 
avdelningschef, om placering sker till annan huvudman. Fortsatt vård efter 18 
års ålder för ensamkommande unga med uppehållstillstånd, beslutas av 
avdelningschef i upp till två månader, därutöver beslutas av socialnämndens 
arbetsutskott. 

I delegationsordningen tillkommer att efter utredning godkänna familjehem, 
kontaktperson och kontaktfamilj, beslutas av familjehemssekreterare/ 
socialsekreterare samt att socialnämndens arbetsutskott kan lämna medgivande 
att ta emot barn i jourhem. Nytt är även att beslut om ersättning till familjehem 
för förlorad arbetsinkomst fattas av 1:e socialsekreterare. 

Gällande ersättningar för särskilda kostnader till familjehem kan 1:e 
socialsekreterare besluta om belopp upp till 5000 kr, enhetschef till 10 000 kr 
och avdelningschef belopp över 10 000 kr.  

När det gäller utredningar av barn och unga flyttas beslut om att utan 
vårdnadshavare samtycke inleda utredning, ha samtal med barn samt konsultera 
sakkunniga från enhetschef till 1:e socialsekreterare.  
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Inom familjerätt har förtydliganden skett samt ett tillägg som rör nationella 
adoptioner, där handläggningen sker på annat sätt än för internationella och där 
familjerättssekreteraren lämnar uppgifter direkt till domstol.  

Vidare har det gjorts en justering i enlighet med ny förvaltningslag rörande 
överklaganden, som möjliggör för handläggare att göra en prövning av om 
överklagandet inkommit i rätt tid och om det finns anledning att ändra beslutet. 
Detta påskyndar överklagningsprocessen, vilket är lagstiftarens intentioner.  

Beslut att göra anmälan enligt lex Sarah flyttas från avdelningschef till 
sektorchef. Under en period när det uppstått en vakans flyttades detta beslut 
från sektorchef, vilket nu korrigeras.  

Alla ovan beskrivna ändringar är markerade i bilagd delegationsordning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-29 

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 
2019-11-25 

Förslag på revidering av delegationsordning       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 141                                                   Dnr 2019/00249  

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

Socialnämnden beslutar att det tas fram en rutin mot hedersrelaterat våld och 
förtryck som ett komplement till handlingsplanen i samarbete med andra 
sektorer.      

Bakgrund 

Socialnämnden gav på sammanträdet den 19 februari 2019 ett uppdrag till 
sektorchefen att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på patriarkala och heteronormativa 
föreställningar. Skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett stort 
ansvar att upptäcka det hedersrelaterade våldet och förtrycket, och att hjälpa 
och skydda de utsatta. 

Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör det komplicerat att 
upptäcka och arbeta med. Gränserna mellan offer och förövare kan vara 
otydliga, de som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta, och den som 
öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela 
familjen och riskerar att straffas. Gärningspersonerna är familjemedlemmar, 
släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Hedersrelaterat våld och 
förtryck inbegriper också barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. 

Det är viktigt att socialnämndens arbete rörande dessa frågor beskrivs i en 
handlingsplan och förtydligar det utvecklingsarbete som krävs för att kunna 
hantera dessa frågor med god kvalitet. Handlingsplanen beskriver vidare att det 
krävs ett kommunövergripande arbete och samarbete över sektorsgränserna för 
att kunna arbeta förebyggande, med tidig upptäckt samt för att vidta rätt 
åtgärder. Handlingsplanen föreslår att socialnämnden tar initiativ till detta 
samarbete.  

Vidare är det nödvändigt att information om var personer kan få stöd och hjälp 
sprids bland annat via hemsidan, rutiner för arbetet ska tas fram och nödvändig 
kompetensutveckling ska ske inom sektorn. Årligen ska socialnämnden få 
information om antalet ärenden som hanteras inom socialnämndens 
verksamheter för att kunna följa utvecklingen. 

Handlingsplanen ska följas upp årligen.   



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) yrkar på tillägget att det tas fram en rutin mot 
hedersrelaterat våld och förtryck som ett komplement till handlingsplanen i 
samarbete med andra sektorer.  

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp Claussons (S) tilläggsyrkande och 
finner att arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt 
tilläggsyrkandet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-29 

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 
2019-11-26 

Förslag på ”Handlingsplan rörande Hedersrelaterat våld och förtryck”       

 

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



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 142                                                   Dnr 2019/00272  

Utdelning ur Sociala samfonden 2019 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av medel ur Sociala 
samfonden enligt förslag, vilket innebär att 47 300 kronor fördelas till 43 
hushåll. 

Paragrafen justeras omedelbart.       

Bakgrund 

Sociala samfondens ursprung är 59 gamla fonder som 1981 slogs ihop till en 
fond. Fondens kapital förvaltas av kommunstyrelsen men socialnämndens 
arbetsutskott utgör stiftelse för fonden och beslutar om utdelning ur den. Den 
under året uppkomna räntan delas ut till behövande i Mariestads kommun. 
Utdelning ur sociala samfonden kan ske med maximalt 48 000 kronor. 
Utdelning 2016 blev 850 kr per person.  

Annons med information om utdelning ur fonden var insatt i 
Mariestadstidningen 2019-10-11. Sista dag för ansökan var 2019-11-15. Inom 
ansökningstiden har 61 ansökningar inkommit. 

Samtliga aktuella inom försörjningsstöd med barn föreslås få del av 
utdelningen. En sökande var en sjuk äldre med låg inkomst och ytterligare en 
utan barn som har försörjningsstöd med höga kostnader för vård och mediciner 
varje månad. Övriga äldre och sjuka hade en relativt hög inkomst, mellan 6000-
9000 kr över riksnorm och valdes därmed inte ut att ta del av denna utdelning. 
Medlen har i huvudsak fördelats till barnfamiljer och sökande som har umgänge 
med barn och som vid beräkning utifrån riksnorm påvisat ett underskott eller 
ett obetydligt överskott. Varje barn, en äldre person och tre personer med 
sjukdom förslås erhålla 1 100 kronor vardera. 

Utdelning ur Sociala samfonden ersätter inte bistånd.  

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) tillstyrker förslag till beslut.  

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-29 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomihandläggare Carina Linder, administratör 
Maria Jerenvik och individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson,   
2019-11-25       
 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Ekonomihandläggare Carina Linder 
Administratör Maria Jerenvik 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 143                                                   Dnr 2018/00196  

Ersättningssystem hemtjänst/hemsjukvård 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att ersätta utförarna med grundersättning 
utifrån beviljad tid från april 2020.  

2. Socialnämnden beslutar att annonsera nytt förfrågningsunderlag enlig 
Lag om valfrihetssystem, LOV, från april 2020. 

3. Socialnämnden beslutar att testa och utvärdera premieersättning i takt 
med att uppföljningar av måluppfyllelse utifrån biståndsbeslut görs 
under 2020. 

4. Socialnämnden beslutar att ersätta utförarna med grundersättning med 
omräkning av timersättning och premieersättning för måluppfyllelse 
from januari 2021.  

Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i 
socialnämndens förslag till beslut i socialnämnden.      

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade i november 2018 att införa ett nytt ersättningssystem 
för hemtjänst och hemsjukvård under 2019 samt att utvärdera det nya 
ersättningssystemet i september 2019. Det nya ersättningssystemet bygger på en 
modell framtagen i Lund under 2014-2016 då VINNOVA finansierat projekt 
där syftet har varit att ta fram nya ersättningssystem som ska främja innovation 
inom vård och omsorg. Tre kommuner (Östersund, Lund och Sundsvall) 
ansökte om projektpengar och Östersund och Lund har slutfört projekten.  

Sedan hösten 2017 och i skarpt införande 2018 arbetar Mariestads kommun 
med behovs- och biståndsbedömning samt genomförande enligt IBIC. 
Mariestads kommun har samma leverantör av verksamhetssystem som Lund 
och en övergång till Lifecare pågår i Mariestads kommun. Ett pilotområde 
testar Lifecare under hösten 2018 och planen är att alla beställare och utförare 
ska övergå till Lifecare och IBIC under 2018/2019. 

Ersättningssystemet i Lund bygger dels på grundersättning för biståndsbedömd 
tid och dels på premieersättning för uppfyllda individuella mål hos brukaren.  

Behandling på sammanträdet 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker förslag till beslut.  

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förslaget till 
socialnämnden.      



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-29 

Tjänsteskrivelse upprättad av kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne 
och ekonom Annica Olsson, 2019-11-26 

Lägesrapport om införande av nytt ersättningssystem för hemtjänst och 
hemsjukvård i Mariestads kommun, 2019-11-26 

Dokument: Ersättning LOV 2020       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Biståndschef Catharina Andersson) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne) 
(Ekonom Annica Olsson) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 144                                                   Dnr 2019/00263  

Samordning av tillståndsgivning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till socialnämnden utan eget förslag.      

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-12 ger uppdraget till sektorchef att 
undersöka möjligheten att samordna olika typer av tillståndsgivning. Detta för 
att minska på administrationen för den enskilde sökanden. En samordnad 
tillståndsgivning ger ingen fördel för näringsidkaren då ansökningsförfarandet 
skiljer sig avsevärt åt när det gäller lagrum, kontakter med olika instanser, 
specifika dokumentationssystem samt olika E-tjänster. 

Ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav, 
tobakstillstånd utifrån tobakslagen, livsmedel utifrån livsmedelslagen osv vilket 
innebär specifika lagrum vid samtliga tillståndsgivningar. 

Vid försäljning av folköl i detaljhandel har näringsidkaren endast 
anmälningsplikt till kommunen som också utför tillsyn. 

Ansökan för försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek sker till 
Läkemedelsverket som meddelar kommunen. Kommunen utför tillsyn och vid 
allvarliga fel eller brister rapporteras detta till Läkemedelsverket. 

Efterfrågade uppgifter från andra myndigheter såsom Skatteverket och 
Bolagsverket ska vid varje ansökningstillfälle vara dagsaktuella. Således går det 
inte att återanvända gamla uppgifter från en tidigare behandlad ansökan.  

Om det skulle vara så att en näringsidkare vid samma tidpunkts ansöker om 
flera typer av tillstånd hos kommunen kan självklart handlingar kopieras från ett 
ärende till ett annat om inte det finns lagkrav på att handlingen ska finnas i 
original i varje ansökan. 

Således är det inte möjligt med samordning av handlingar i syfte att avlasta 
sökanden administration då olika typer av tillståndsgivning och 
ansökningsförfarandet skiljer sig avsevärt åt när det gäller lagrum, kontakt med 
olika instanser samt specifika dokumentationssystem.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-20       

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 145                                                   Dnr 2019/00273  

Beslutshantering inom området medicintekniska produkter 

  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess 
gällande beslut om riktlinjer inom området medicintekniska produkter samt  

att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med den 1 oktober 
2019 fattas av VästKoms direktör.       

Bakgrund 

Beslutsprocessen på kommunsidan kring förändringar i Handbok för personligt 
förskrivna hjälpmedel är för närvarande otydlig och orimligt komplicerad. 
Därför föreslås en förändring.  

 Förändringar av riktlinjer i handboken tas idag upp i beredningsgruppen 
Handbok och sortiment och Ledningsrådet för medicintekniska produkter. 
Därefter ska VästKoms styrelse rekommendera kommunerna att berörd nämnd 
i respektive kommun ska fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i handboken 
ska i sin tur fastställas av utsedd ansvarig i respektive kommun efter 
rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter. 

 Då dessa processer är krångliga och tidskrävande föreslås att besluten om 
riktlinjer framöver tas av VästKoms styrelse och att beslut om 
produktanvisningarna tas av VästKoms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera 
beslut om riktlinjer till direktören. 

Förslaget grundar sig i bedömningen att processen kring för förändringar av 
riktlinjer och produktanvisningar är gedigen ur den aspekten att beredning, 
förankring och dialog sker med vårdgivarrepresentanter ett flertal gånger under 
processen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-29 

Styrelseprotokoll, VästKom, 2019-06-18 

Skaraborgs Kommunalförbund, Bilaga 25, 2019-10-11       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 146                                                   Dnr 2019/00211  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Willys AB 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Willys AB, organisationsnummer 556163-
2232, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter för detaljhandel vid Willys Mariestad Haggården 
Storegårdsvägen 44, 542 35 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Willys AB, organisationsnummer 556163-2232, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid Willys 
Mariestad Haggården Storegårdsvägen 44, 542 35 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-28 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-11-21       

 

Expedierats till: 
Willys AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 147                                                   Dnr 2019/00260  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Punkt 23 AB 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Punkt 23 AB, organisationsnummer 556801-
7569, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter för detaljhandel vid Brygghuset Sundsörens 
Gård, 542 92 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Punkt 23 AB, organisationsnummer 556801-7569, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid 
Brygghuset Sundsörens Gård, 542 92 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-28   

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-11-21     

 

Expedierats till: 
Punkt 23 AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 148                                                   Dnr 2019/00243  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Ann-Charlotte Mattsson 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Ann-Charlotte Mattsson, 
organisationsnummer 690703-5924, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
My Way Lottas Kiosk & Minilivs Björsätersvägen 2, 542 74 Mariestad. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Ann-Charlotte Mattsson, organisationsnummer 690703-5924, som har 
ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel 
vid My Way Lottas Kiosk & Minilivs Björsätersvägen 2, 542 74 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-28 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-11-21       

 

Expedierats till: 
Ann-Charlotte Mattsson 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 149                                                   Dnr 2019/00240  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Circle K Detaljist AB 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Circle K Detaljist AB, organisationsnummer 
556020-3282, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid Circle K Mariestad 
Ulriksdal, Ulriksdal, 542 93 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Circle K Detaljist AB, organisationsnummer 556020-3282, som har ansökt 
om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid Circle 
K Mariestad Ulriksdal, Ulriksdal, 542 93 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-28 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-11-26       

 

Expedierats till: 
Circle K Detaljist AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 150                                                   Dnr 2019/00223  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Cardells Bensinservice AB 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Cardells Bensinservice AB, 
organisationsnummer 556352-5426, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Frendo, Stockholmsvägen 55, 542 33 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Cardells Bensinservice AB, organisationsnummer 556352-5426, som har 
ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel 
vid Frendo, Stockholmsvägen 55, 542 33 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-28 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-11-27       

 

Expedierats till: 
Cardells Bensinservice AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 151                                                   Dnr 2019/00001  

Uppdrag till sektorchefen 

  

Inga uppdrag på dagens sammanträde.      

 

 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 152                                                   Dnr 2019/00003  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om: 

- Den ekonomiska situationen och hur den påverkar verksamheterna.  

Ordförande Richard Thorell (M) informerar om att socialnämndens 
arbetsutskott kommer att sammanträda extra på tisdag den 17 december 2019.     

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


