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Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Hovden, Stadshuset kl. 08:30-10:45

Beslutande

Erik Ekblom (M), ordförande
Sebastian Clausson (S), vice ordförande
Richard Thorell (M), ledamot
Urban Claesson (M), ledamot
Fanny Carlsson (M), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Ola Bertilsson (S), ledamot
Gun-Britt Alenljung (S), ledamot
Riitaa Holmblad (SD), ledamot
Kajsa Byne (V), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Heléne Stengel (M), ersättare, ej § 93
Erika Viktorin (M), ersättare, ej § 93
Amanda Henrysson (C), ersättare, ej § 93
Ninni Larsson (S), ersättare, ej § 93
Roger Åkerblad (S), ersättare, ej § 93
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 77-80
Annica Bringsved, ANDT-handläggare § 81
Pia Möller, ekonom §§ 83-84
Karin Utbo, socialchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Sebastian Clausson

Justeringens plats och tid

Enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Erik Ekblom
Justerande

Sebastian Clausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 76-93
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Sammanträdesdatum
2019-06-18

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Anslagsdatum

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-07-17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 76

Dnr 2019/00002

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning med tillägget att
ärendet ”Revidering av socialnämndens delegationsordning – Tillägg och
förändringar avseende beslut enligt alkohollagen” utgår från dagens
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 77

Dnr 2019/00142

Lokalutredning - individ-och familjeomsorgens
verksamheter 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom de förslag som framkommit i
utredningen och ger verksamheten i uppdrag att verkställa enligt utredningens
resultat men avvakta med flytt av Pilen.
Socialnämnden beslutar att avvakta kostnadsunderlag innan beslut tas om flytt
av Härbärget till Mariehöjd.
Bakgrund

Lokalutredning har genomförts inom avdelningen Individ- och familjeomsorg i
syfte att minska kostnaderna för lokaler. Utredningen har gjorts i ett
sammanhang av att hitta nya sätt att arbeta som har arbetats in i utredningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23,
Lokalutredning – individ- och familjeomsorgens verksamheter 2019
Dokument: Lokalutredning – individ- och familjeomsorgens verksamheter 2019
upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-05-16

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 78

Dnr 2019/00143

Styrande dokument för arbetet med hemmaplanslösningar
inom IFO

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom den inriktning i arbete som
dokumentet beskriver samt ger verksamheten i uppdrag att fortsätta
arbetet med att utforma nya former för utredning och insatser.
2. Socialnämnden ger i uppdrag till sektorchef att tillföra dokumentet en
skrivning om uppföljning av givna insatser och ta fram en mall för
utvärderingen.
3. Socialnämnden ger i uppdrag till sektorchef att revidera riktlinjen
”Riktlinje för placeringar och andra insatser avseende barn och unga”
och socialnämndens delegationsordning.
Bakgrund

Det stora inflödet av ärenden till IFO kräver nya sätt att arbeta som inte kräver
köp av vård och utredningar. För att få bättre förutsägbarhet i ekonomin och
mer eget inflytande över kvalitéten i insatserna måste fler barn, unga och deras
familjer få hjälp i sin hemmiljö. Detta kräver ett enträget arbete med fokus på
både ekonomi och kvalité och där nya lösningar prövas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, Styrande
dokument för arbetet med hemmaplanslösningar inom IFO
Dokument: Styrande dokument för arbetet med hemmaplanslösningar inom
IFO upprättat av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23
Dokument: Checklista vid köp av extern vårdplats, daterat 2019-05-13

Justerandes signatur

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 79

Dnr 2019/00144

Informationsärende - Utredning angående att förstärka
familjehemsverksamheten

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Att utveckling av familjehemsverksamheten är en del av arbetet med att minska
köp av konsultstöds familjehem till förmån för egna direktkontrakterade
familjehem.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23,
Informationsärende – Utredning angående att förstärka
familjehemsverksamheten
Dokument: Utredning angående att förstärka familjehemsverksamheten daterad
2019-05-13

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 80

Dnr 2019/00145

Informationsärende - Utredning av familjer på hemmaplan

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Att utveckla utredningsarbetet på hemmaplan kan ersätta köp av placeringar på
HVB av föräldrar och barn. Detta är en del i utvecklingen av
hemmaplanslösningar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23,
Informationsärende – Utredning av familjer på hemmaplan
Dokument: Utredning av familjer på hemmaplan, daterad 2019-05-14

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 81

Dnr 2019/00146

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera
alkoholdrycker, Waterside, Mariestad

Beslut

Socialnämnden ger ordföranden i uppdrag att fatta beslut i ärendet när
remissvaret inkommit från Räddningstjänsten.
Bakgrund

Lindev fastigheter AB, organisationsnummer 556763-4620 har hos kommunen
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande till
allmänheten, året runt med serveringstid 11:00 – 02:00 inom befintliga
serveringsområden.
Remissvaret från Räddningstjänsten har inte inkommit till socialnämndens
sammanträde.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutar att bevilja Lindev fastigheter AB organisationsnummer
556763-4620, Ekebydalsvägen 38, 182 65 Djursholm, tillstånd att servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på
Waterside, Oxvägen 5, 542 45 Mariestad. Serveringstillståndet gäller året runt
med en serveringstid mellan 11:00 – 02:00 alla dagar i restaurangen inomhus,
uteserveringen samt innegården och tillhörande inhägnat grönområde.
Förutsättningen för att socialnämnden kan fatta beslut i ärendet är att remissvar
från Räddningstjänsten och skatteverket inkommit innan nämndens
sammanträde.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden inte kan fatta beslut i ärendet eftersom remissvaret
från Räddningstjänsten inte inkommit.
Socialnämnden ger ordföranden i uppdrag att fatta beslut i ärendet när
remissvaret inkommit från Räddningstjänsten.
Underlag för beslut

Utredning/tjänsteskrivelse upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2019-05-29
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
ANDT-handläggare Annica Bringsved
Waterside

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 82

Dnr 2018/00222

Revidering av socialnämndens delegationsordning - Tillägg
och förändringar avseende beslut enligt alkohollagen

Beslut

Ärendet utgår.
Bakgrund

Ärendet behandlades på socialnämndens arbetsutskott den 4 juni 2019.
Underlaget till ärendet är inte tillräckligt och därför återkommer ärendet på
septembernämndens sammanträde.

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 83

Dnr 2019/00127

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter, maj
månad 2019

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende maj
månad.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta fram en
åtgärdslista för att nå budget i balans.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter april och augusti.
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 per maj månad 2019
avseende socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning maj månad, år 2019, visar en avvikelse på socialnämnden
med -14 600 tkr. Sektorchefen visar ett resultat på -100 tkr, IFO -1 700 tkr,
VoO -3 450 tkr och Biståndsenheten visar -350 tkr. Placeringar barn och unga
visar ett underskott på -6 000 tkr och försörjningsstödet -3 000 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller,
2019-05-30.
Dokument: Månadsavstämning maj, år 2019
Dokument: Rapport Avstämning - Maj 2019, daterad 2019-06-03

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 84

Dnr 2019/00120

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamheter efter tertial
1, 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar om besparingsåtgärder enligt åtgärdslistan, omarbetad
version av dokumentet Åtgärder för budget i balans, 2019-06-10.
Sebastian Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), Gun-Britt
Alenljung (S) och Kajsa Byne (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Claussons (S) yrkande.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg har i förhållande till given budget under 2019 ett
betydande ekonomiskt underskott. Detta beror i huvudsak på att ett statsbidrag
avsett för bemanning i äldreomsorg på 6 miljoner i maj månad visade sig vara
endast 1,5 miljoner. Utöver detta är det prognosen placeringar av barn och
unga utanför det egna hemmet som vid halvårsskiftet var 6 miljoner högre än
given budget.
Omständigheten med statsbidraget kunde inte förutses då det fanns med i
statens decemberbudget för 2019.
Vad gäller underskottet som avser placeringar så är det en post som vi kan
påverka över tid men som kräver ett nytt sätt att tänka omkring den vård vi ger.
Det kräver investeringar i en något högre bemanning av kompetenta
medarbetare som kan arbeta med både utredning och vård på hemmaplan i
komplicerade sammanhang.
Socialnämnden ser också potential i att fortsätta arbeta med
bemanningsekonomi för att varaktigt minska kostnader för mertid och övertid.
I dag har vi en bemanning hemtjänst och SÄBO som är mycket snävt beräknad
efter flera år av besparingar. Denna bemanning har nu, tillsammans med
svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens, i stället för att ge lägre
kostnader för bemanningen lett till ökade kostnader för mertid och övertid.
Således behöver vi en något högre bemanning som klarar av oplanerad frånvaro
utan att medarbetare får ersättning för mertid och/eller övertid.
Utöver ovan nämnda åtgärder pågår det ett ständigt arbete avseende
hushållningen med de givna ekonomiska medlen.
Samtliga ovan nämnda åtgärder kräver en planering över tid längre än ett
budgetår för att ge ett varaktigt resultat som leder till en hållbar verksamhet
både avseende budget, personal och verksamhet. Allt för snabba åtgärder som i
stunden kan vara en besparing riskerar att i längden bli ett problem som skapar
extra kostnader, detta vill socialnämnden undvika. Socialnämnden anser att det
Justerandes signatur
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bästa sättet att uppnå en robust verksamhet med en budget i balans kräver ett
längre perspektiv än 2019. Socialnämnden vill ta ansvar för en budgetplanering
som sträcker sig över hela mandatperioden, där ovan föreslagna åtgärder får en
reell chans att genomföras med konsekvens och framförhållning och slutliga
budget i balans över mandatperioden.
Socialnämnden har vid ett extrainsatt nämndsmöte den 10 juni 2019 behandlat
ärendet och beslutade enligt följande:
Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att arbeta om
åtgärdslistan ”Åtgärder för budget i balans” till socialnämndens sammanträde
den 18 juni 2019 enligt följande:
-

Habiliteringsersättningen utgår

-

Minskning av 15 årsarbetare ska inarbetas i annan punkt om
personalkostnader

-

Besparingsförslaget ska inte innehålla konkreta summor

-

Lägga till att dialog ska påbörjas med Arbetsförmedling och
Försäkringskassan med anledning av ökade kostnader för
försörjningsstöd

-

Samverkan med sjukhuset vid in- och utskrivning för att inte ta emot
patienter som är alltför sjuka

-

Handlingsplan för försäljning av HVB-platser (hem för vård eller
boende) ska upprättas

-

Åtgärder avseende lokaler revideras i enlighet med beslut i arbetsutskott
den 4 juni 2019

Behandling på sammanträdet

Sebastian Clausson (S) yrkar på att åtgärdslistan som ska presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara angiven med kostnader i siffror.
Richard Thorell (M) yrkar på att presentera dokumentet Åtgärder för budget i
balans, 2019-06-10, (delat på dagens sammanträde).
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslagen under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt Thorells förslag.
Sebastian Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), Gun-Britt
Alenljung (S) och Kajsa Byne (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Claussons (S) yrkande.
Underlag för beslut

Dokument: Åtgärder för budget i balans, 2019-06-10 (reviderad)
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-06-07,
Budgetsituationen 2019
Dokument: Åtgärder för budget i balans, 2019-05-24

Justerandes signatur
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Dokument: Åtgärder för en budget i balans, delat på dagens sammanträde,
2019-06-18 (omarbetad version av dokumentet Åtgärder för budget i balans,
2019-06-10)

Expedierats till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialchef Karin Utbo
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 85

Dnr 2019/00149

Ersättningssystem inom socialnämndens verksamheter

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom modellen med ersättningssystem
och ger verksamheten i uppdrag att införa detta i hela verksamheten.
Bakgrund

Ett ersättningsystem i enlighet med förslaget ger varsamheten bättre styrning
och kontroll av ekonomin samt underlättar styrning mot mål. För varje del i
verksamheten ska det utarbetas kriterier som utgår från den specifika
verksamhetens uppdrag och förutsättningar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23,
Ersättningssystem inom socialnämndens verksamheter
Dokument: Ersättningssystem, sektor Stöd och Omsorg upprättat av socialchef
Karin Utbo, 2019-05-23

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 86

Dnr 2019/00150

Socialnämndens uppföljning av verksamheten

Beslut

Socialnämnden beslutar att verksamheten ska följas upp enligt förslaget med
komplettering av sjuktal.
Bakgrund

Socialnämndens ekonomiska förutsättningar i kombination med att nya sätt att
arbeta implementeras kräver att vissa nyckeltal följs varje månad för att
säkerställa att verksamheten drivs i den riktning som nämnden har beslutat.
Nyckeltalen ska vara så aktuella om möjligt varför de kan presenteras på direkt
på socialnämndens möte utan föregående utskick.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23,
Socialnämndens uppföljning av verksamheten
Dokument: Socialnämndens uppföljning av verksamheten upprättad av
socialchef Karin Utbo, 2019-05-23

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Personalkonsult Anna Brink

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 87

Dnr 2019/00104

Ansökan om föreningsbidrag 2019 - Neuroförbundet

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Neuroförbundet i
Skövde med 3 700 kr för 2019.
Bakgrund

Föreningen Neuroförbundet i Skövde är en lokalförening, ansluten till den
riksomfattande intresseorganisationen Neuroförbundet, tidigare Neurologiskt
Handikappades riksförbund, NHR. Organisationen har ett 90-tal länsförbund
och lokalföreningar. Lokalföreningen i Skövde har 230 stycken medlemmar
varav 37 stycken från Mariestads kommun.
Enligt föreningens verksamhetsplan för 2019 planeras bland annat ett antal
rekreationsveckor på Piperska stiftelsens anläggning i Lundsbrunn, ”Må-bradagar” under vår och höst, deltagande i aktiviteter som t.ex. nationella
Neurodagen samt kurser och träffar i Riksförbundets regi.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-17, Ansökan om
föreningsbidrag 2019 – Neuroförbundet i Skövde
Ansökan från Neuroförbundet i Skövde tillsammans med balans- och
resultatrapporter för 2018, verksamhetsplan för 2019, revisionsberättelse för
2018 och verksamhetsberättelse för 2018

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Neuroförbundet i Skövde

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 88

Dnr 2018/00177

Revidering av socialnämndens sammanträdestider för 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa reviderade datum och tider för
socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för september-december
2019.
Bakgrund

Nämndsekreteraren har lämnat förslag till datum och tider för socialnämndens
arbetsutskotts sammanträden för år 2019 vilka antagits av socialnämnden den
23 september 2018 (Sn § 131/2018).
Efter önskemål om kortare tid mellan arbetsutskott och nämnd föreslås
följande revidering av tiderna för socialnämndens arbetsutskott för septemberdecember 2019:
3 september (individärenden)
10 september
1 oktober (individärenden)
8 oktober
5 november (individärenden)
12 november
3 december (individärenden)
10 december
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp socialchefens förslag till beslut och finner
att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-06-14, Revidering av
socialnämndens sammanträdestider för 2019

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Administrativ chef Malin Eriksson
Nämndsekreterare Helena Andersson
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 89

Dnr 2019/00040

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut trafiksamordnare (SN 2019/58)

Delegationsbeslut om färdtjänst för april månad 2019 anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut ANDT-handläggare (SN 2019/59)

Delegationsbeslut om tillfälliga tillstånd för maj månad 2019 anmäls och läggs
till handlingarna.
Delegationsbeslut bostadsanpassare (SN 2019/60)

Delegationsbesluten om bostadsanpassning för maj månad 2019 anmäls och
läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut försörjningsstöd (SN 2019/92)

Delegationsbeslut om försörjningsstöd för januari - maj månad 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut IFO, barn- och unga (SN 2019/93

Delegationsbeslut om barn- och unga för januari - maj månad 2019 anmäls och
läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut IFO, familjerätt (SN 2019/163)

Delegationsbeslut om familjerätt för januari - maj månad 2019 anmäls och läggs
till handlingarna.
Delegationsbeslut IFO, vuxna (SN 2019/164)

Delegationsbeslut om vuxna för januari - maj månad 2019 anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut IFO, ensamkommande (SN 2019/165)

Delegationsbeslut om ensamkommande för januari - maj månad 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 7, 10 och 14 maj 2019
anmäls och läggs till handlingarna.

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 90

Dnr 2019/00005

Handlingar att anmäla
1. Verksamhetsberättelse 2018 för Kvinnohuset Tranan
SN 2019/139
2. Verksamhetsberättelse 2018 för Uppsökande verksamhet med
munhälsobedömning
SN 2019/151
3. Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet om anmälan enligt
lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid enheten för
socialpsykiatri i Mariestad
SN 2019/53
4. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport avseende utredning IFO och
överlämnar den till socialnämnden för verkställande
SN 2019/152
5. Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationen till
kommunerna om gemensam finansiering av samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (2020-2023)
SN 2019/97
6. Beslut från kommunfullmäktige avseende avtal med Tillståndsenheten i
samverkan (TIS) i Lidköping samt taxa för tillstånd och tillsyn enligt
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
SN 2019/162
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet om åtgärdsplan
för socialnämndens verksamheter efter tertial 1, 2019
SN 2019/120
Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 91

Dnr 2019/00001

Uppdrag till sektorchefen

Beslut

Socialnämnden har inget uppdrag till sektorchefen på dagens sammanträde.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 92

Dnr 2019/00003

Information på sammanträdet

Beslut

Sektorchefen lämnar ingen information på dagens sammanträde.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Socialnämnden
Sn § 93

Dnr

Individärende

Ärendet innehåller sekretess
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