Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset tisdagen den 18 oktober 2016 kl 08:30-12:00

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
Leif Johansson (S), ledamot
Eivor Hallén (S), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Sara Wallmon (V), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Anita Ahl (M), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot §§ 84-87
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Inger Farken (MP), tjänstgörande ersättare
Inger Dernroth (C), tjänstgörande ersättare
Lars Alfredsson (KD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom § 88
Susanne Blom, biståndsbedömare § 89
Karin Jonsson, IT-handläggare § 89
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 92-94
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, nämndsekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

I anslutning till sammanträdet

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 84-97

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-10-18

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-10-18

Anslagsdatum

2016-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-11-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 84

Dnr 2016/00003

Redovisning av delegationsbeslut

Individ- och familjeomsorg, LSS, äldre- och handikappomsorg och
bostadsanpassning:
Beslut för tiden 2016-09-01 t.o.m. 2016-09-30 anmäls och läggs till
handlingarna.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 30 augusti, 6 och 20
september:
Protokollen anmäls och läggs till handlingarna.
Beslut om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker, Mariestad BOIS
Hockey, den 1, 15 och 26 oktober.
Besluten anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 85

Dnr 2016/00004

Handlingar att anmäla

Beslut

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Bakgrund

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till avtal
med Svenska Sekelhus AB om förhyrning av lokaler för serviceboende
om elva lägenheter inom kvarteret Fräsen 11. (SN 2016/184)
2. Revisonsrapport avseende granskning av statsbidrag; Hantering och
ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet. (SN 2016/189)
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till
hyresavtal för serviceboende inom kvarteret Koarallen med AB
Andersson Fastigheter i Mariestad. (SN 2016/193)
4. Inbjudan till information om ”Bostad först” av Arne Kristiansen
5. Motion om förbättrad integration. (SN 2016/199)
6. Kommunfullmäktige beslutar att anta förändringar i taxan för avgifter
inom vård- och omsorg samt socialpsykiatri, att gälla från den 1 oktober
2016. (SN 2015/313)
7. Kommunfullmäktige har antecknat redovisningen i sitt protokoll
avseende rapport om ej verkställda beslut för kvartal 1, 2016.
(SN 2016/127)
8. Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2017.
(SN 2016/200)
9. Kommunfullmäktige entledigar Karl-Arne Gustafsson (C) från
uppdraget att vara ersättare i socialnämnden. (SN 2016/201)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 86

Dnr 2016/00005

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Chef för sektor stöd och omsorg informerad om:

Behov av bostäder
Det är 33 stycken som väntar på särskilt boende. När det gäller LSSgruppbostaden Gräshoppan så har kommunstyrelsens arbetsutskott dragit
tillbaka upphandlingen. Kommunen ska istället bygga i egen regi. Det finns idag
15 hemlösa i Mariestad. Det kan komma ytterligare 22 personer i år via
Migrationsverket som inför 2017 har tilldelat Mariestad 61 personer. Flera 19åringar behöver också flytta hemifrån till egna lägenheter och många
kommuninvånare vill flytta till andra boenden. Det behövs 110 stycken
lägenheter redan nästa år och då finns det inga marginaler. Bostadsfrågan är för
tillfället ett av de största problemen för socialnämnden.
Yrkande från en enig socialnämnd:
Bostadsbristen i Mariestad är prekär! Enbart sektor stöd och omsorg behöver
150 lägenheter och 350 personer står i bostadskö i kommunen. Kommunen
växer och det är positivt.
Vi i socialnämnden, över partigränserna, är oroliga över bostadssituationen.
Därför ber vi alla er som har inflytande över bostadsförsörjningen att agera!
Skyndsamt!
Ändrade regler för ensamkommande barn
Chef för sektor stöd och omsorg informerade om ändrat regelsystem för
ensamkommande barn.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 87

Dnr 2016/00198

Behandling av sekretessärenden i socialnämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar att sekretessärenden i socialnämnden endast ska
behandlas och beslutas av ledamöter som är beslutsfattande på kommande
sammanträden.
Bakgrund

På grund av att sekretessärenden förekommer på socialnämndens
sammanträden t.ex. yttranden till Inspektionen för vård och omsorg,
adoptionsärenden och särskilt förordnad vårdnadshavare föreslår
arbetsutskottet att sekretessärenden i socialnämnd endast ska behandlas och
beslutas av ledamöter som är beslutsfattande på sammanträdet. Detta för att så
få personer som möjligt ska ha tillgång till ärenden som innehåller sekretess.
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 nämndsekreterare Helena Andersson, 2016-10-05

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 88

Dnr 2016/00049

Månadsavstämning för september år 2016 för
socialnämndens verksamheter

Beslut

1

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende
september år 2016.

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 månadsavstämning september år 2016 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning september, år 2016, visar på ett sammanlagt underskott i
verksamheterna; individ- och familjeomsorg + 700 tkr,
vård- och omsorg - 3 250 tkr, biståndsavdelningen - 800 tkr, de centrala
verksamheterna + 150 tkr och försörjningsstödet + 2 200 tkr. Totalt underskott
för socialnämnden är - 1 000 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
2016-10-18

Sn § 88 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson samt
ekonom Pia Möller. 2016-09-22
Månadsavstämning september 2016, översikt, baserad på uppgifter tillgängliga
2016-09-30
Månadsavstämning september 2016, detaljer, baserade på uppgifter tillgängliga
2016-09-30

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 89

Dnr 2016/00118

Information om införande av IBIC i Mariestads kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.
Bakgrund

Socialnämnden har 2014 beslutat införa IBIC som utrednings och
utförarmodell i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Verksamheten
kommer att införa metoden som redskap från januari 2017. Verksamheten vill
informera utskottet om metoden och införandeprocessen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 90

Dnr 2016/00130

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för
biståndsbedömning.
Bakgrund

Nya insatser inom äldre och funktionshindervården har tillkommit under 2016
ex trygghetskamera. Samtidigt är verksamheten på gång att starta en ny
utredningsmetod IBIC för utredning av biståndsbehov hos framförallt äldre.
Bland annat detta har föranlett en översyn av gällande riktlinjer. Vissa
redaktionella förändringar har genomförts samtidigt.
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 myndighetschef Catharina Andersson, 2016-05-26
Dokument: Riktlinjer för biståndsbedömning inom socialnämndens
verksamhet, förslag

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 91

Dnr 2016/00159

Riktlinje vid psykisk ohälsa och suicid

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje vid psykisk ohälsa och suicid.
Bakgrund

Socialnämnders arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet för vidare
komplettering den 30 augusti. Kompletteringar har gjorts i bilaga 3 under rubrik
”Stöd till anhöriga”.
Som vårdgivare har vi ett ansvar för att säkra verksamhetens kvalitet genom att
ta fram och fastställa riktlinjer och rutiner som klargör ansvarets fördelning
inom verksamheterna. Dokumentet säkerställer och tydliggör ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper vid kontakt med självmordsnära
brukare/klienter/patienter inom sektor stöd och omsorg.
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 medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson,
avdelningschef Catharina Andersson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta
Hjoberg, 2016-09-15
Dokumentet: Riktlinje vid psykisk ohälsa och suicid, förslag

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 92

Dnr 2016/00055

Ändring i socialnämndens delegationsordning Överflyttning av ärende och förhandsbesked

Beslut

Socialnämnden beslutar om ändring i socialnämndens delegationsordning;
delegera till enhetschef att besluta om framställan om överflyttning av ärende
till nämnd i annan kommun.
Bakgrund

Enligt socialtjänstlagens 2 a kap 10 § har en kommun möjlighet att ansöka om
överflyttning av ärende till annan kommun. Ärendet ska då flyttas över om den
som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och
det med hänsyn till


den enskildes önskemål



hjälpbehovets varaktighet, och



omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

I nuvarande delegationsordning är det arbetsutskottet som är delegat. Ett
smidigare och enklare sätt att hantera frågan är att ansvarig enhetschef ges
möjlighet att fatta sådant beslut.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av Lotta Hjoberg, chef sektor stöd och omsorg och
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef, 2016-09-18
Förslag till ny formulering i delegationsordningen, upprättad av Anette
Karlsson, individ- och familjeomsorgschef
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 93

Dnr

Sekretessärende 1

Beslut

Socialnämnden avger skrivelsen som yttrande till Inspektionen för vård och
omsorg.
Bakgrund

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 7 juni 2016 inkommit
klagomål från enskild angående nämndens handläggning i barnavårdsärende
samt en komplettering av tidigare begäran som inkom 18 augusti 2016.
IVO har enligt 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001.453) begärt in yttrande enligt
följande:


Nämndens redogörelse för samtycke till umgängesplanering
samt dokumentation av samtycket, alternativt beslut om
umgängesbegränsning. (vid ev LVU)



I övrigt vad nämnden vill anföra utifrån uppgifterna i
klagomålet

IVO kompletterar begäran om yttrande med anledning av att det inkommit
ytterligare klagomål från barnets mormor; Gullan Linder, barnets morfar,
Torgny Linder samt modern Madeleine Linder i samma ärende. Yttrandet ska
kompletteras med:
 Övervägande i samband med val av placering,


I övrigt vad nämnden vill framföra utifrån uppgifterna i
bilagda klagomål

Om nämnden anser att det finns brister i handläggningen av ärendet ska
nämnden redogöra för vidtagna och planerade åtgärder.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär efter kompletteringen att
yttrandet ska inkomma senast 14 oktober 2016.
Med anledning av ovanstående begäran om yttrande har det framkommit att de
klagomål som framförts i huvudsak saknar grund. Den löpande
dokumentationen visar att det förekommit omfattande kontakter med modern
samt också att hennes krav på handläggarbyte har hörsammats. Vidare framgår
också att handläggarens uppfattning är att modern godtagit det umgänge och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Sn § 93 (forts.) sekretessärende 1

umgängesplanering som genomförts men utifrån det nu inkomna klagomålet
kommer handläggaren att överväga om umgängesbegränsning enligt 14§ LVU
är tillämplig.
När det gäller övervägande om placering har det skett i två etapper. Som en
början i behandlingsprocessen och som del i utredningen placerades moder och
barnet på ett utredningshem med stöd av SoL 4:1 för att utreda moderns
föräldraförmåga. Då det framkom att modern hade stora brister i sitt
föräldraskap som allvarligt skulle kunna skada barnets hälsa och utveckling
genomfördes en placering enligt LVU § 2 i ett familjehem. I samband med
placeringen beviljades också en öppenvårdsinsats för att ge stöd i samband med
familjehemsplaceringen och umgängestillfällena.
I övervägandet av valet av familjehem gjordes en bedömning att föreslagna
familjehemsföräldrar, dvs. mormor Gullan Linder och morfar Torgny Linder i
den situationen inte kunde skapa en förändring för barnet då de har en nära
relation till deras dotter och tillika är barnets morföräldrar. Det andra förslaget
då var att anlita Madeleines syster men som också bedömdes som olämpligt då
hon var ensamstående med ett barn på ett år. Det förslag som framförs i
klagomålen idag anges att Madeleines bror också kunde ha anlitas som
familjehem men som vid placeringstillfället inte gavs som förslag eller nämndes
och har då inte heller övervägts som ett alternativ.
I övrigt kan konstateras att övriga anklagelser och klagomål saknar grund men
där verksamheten i linje med önskemål har gjort ett byte av ansvarig
socialsekreterare samt även hörsammat önskemålet att ärendet kommer att
begäras överflyttat till Tibro kommun.
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, 2016-08-30
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg upprättat av socionomkonsult
Sven-Erik Hjortgren och enhetschef Sara Larsson, 2016-08-29
Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-06-27
tillsammans med bilagt klagomål
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om ytterligare uppgifter i
ärendet, 2016-08-16 tillsammans med bilagda klagomål
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Sn § 93 (forts.) sekretessärende 1

Aktanteckning upprättad av socialsekreterare Annika Hedström, utskriftsdatum
2016-08-09
Umgängesplanering undertecknad socialsekreterare Annika Hedström och
vårdnadshavare, 2016-08-29
Expedierats till:
Inspektionen för vård och omsorg
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Sara Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 94

Dnr

Sekretessärende 2

Beslut

Socialnämnden i Mariestad antar yttrandet samt översänder yttrandet till
Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Med anledning av att ett beslut ej har verkställts har IVO begärt in redogörelse
för skälen till dröjsmål samt redogörelse för andra eventuella insatser.
Yttrandet ska innehålla:
 En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med verkställighet
 Beskrivning av eventuella erbjudanden om verkställighet som den
enskilde har fått och varför den enskilde har tackat nej.
 Beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och
fått i avvaktan på verkställighet samt när detta har skett.
 Beskrivning av vilka åtgärder i övrigt som nämnden har vidtagit eller
kommer att vidta för att verkställa beslutet
 Uppgift om nämndens beräknande kostnad per månad för den beviljade
insatsen
 Uppgift om nämndens kostnad per månad för eventuell insatser som
beviljats den enskilde i väntan på att beslutet verkställs.
Förvaltningen har i sin skrivelse redogjort för skälen till dröjsmålet med
verkställighet samt vilka andra erbjudanden som familjen har erbjudits.
Skrivelsen utgör nämndens yttrande i ärendet.
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

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Sn § 94 (forts.) sekretessärende 2
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av enhetschef Sara Larsson, 2016-10-03
Yttrande upprättat av enhetschef Sara Larsson, 2016-10-03
Expedierats till:
Inspektionen för vård och omsorg
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Sara Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 95

Dnr 2016/00176

Strategi för bättre arbetsmiljö

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Strategi för bättre arbetsmiljö och
Handlingsplan för en bättre arbetsmiljö – Sektor stöd och omsorg.
Bakgrund

För att kunna bedriva en verksamhet som erbjuder kommuninvånarna vård,
omsorg, stöd och service av god kvalitet förutsätter det att det finns resurser i
form av kompetent personal. Under de senaste åren har personalomsättningen
inom socialnämndens verksamheter ökat samtidigt som personalbehovet har
ökat i takt med att verksamheter växt eller starts upp. Detta innebär att
nämnden ställs inför två stora utvecklingsområden, att rekrytera kompetent
personal samt att befintlig personal väljer att stanna i Mariestads kommun.
Sett ur ett nationellt perspektiv är dessa frågor inte unika, inom bl.a.
socionomyrken råder en stor brist på t.ex. socialsekreterare i hela landet.
Mariestads kommun har som arbetsgivare en antagen arbetsmiljöpolicy som ger
direktiv för arbetet med arbetsmiljöfrågor ska utföras i kommunen.
Socialnämnden vill vidta ytterligare åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö
och har därför arbetat fram en strategi för det fortsatta arbetet.
Socialnämnden har sett behov av en långsiktig strategi för en bättre arbetsmiljö
och en minskad personalomsättning. Strategin visar de åtgärder och områden
som arbetet ska fokusera på;


Rekrytering



Känsla av sammanhang



Karriärstege



Kompetensförsörjning



Särskilt utsatta grupper

Strategin ska förankras i nämndens verksamheter och arbetet ska ske långsiktigt.
Det finns även inslag i strategin som hanterar åtgärder även på kort sikt. Till
strategin finns även en utarbetad handlingsplan och en återkoppling till
nämnden ska ske kvartalsvis.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Sn § 95 (forts.)
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2016-09-12
Dokument: Strategi för en bättre arbetsmiljö upprättad av chef för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-06-14
Dokument: Handlingsplan för en bättre arbetsmiljö – Sektor stöd och omsorg

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 96

Dnr 2016/00127

Redovisning av ej verkställda beslut 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut
2016, kvartal 2, till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har om beslut om insats inte
verkställs inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 2, 2016, redovisar sektor stöd och omsorg 11 ej verkställda beslut.
Av dessa är fem beslut enligt SoL och sex beslut enligt LSS.
Av SoL-besluten är fyra beviljade särskilt boende. Av dessa fyra har två
beviljats särskilt boende i Skövde kommun och flyttat dit men har kvar sina
ansökningar i Mariestads kommun. Det femte SoL-beslutet som inte verkställts
är en beviljad ansökan om medboende.
Av de ej verkställda besluten är sex beslut enligt LSS. Av dessa är ett beslut om
kontaktperson ej verkställt på grund av resursbrist och ett beslut om
kontaktfamilj där den enskilde tackat nej till erbjudandet. Det är fyra som har
fått beslut om bostad enligt LSS. Av dessa är det tre som tackat nej till
erbjudande om boende.
Fyra beslut är om bostad enligt LSS, varav tre har tackat nej till tidigare
erbjudande. Samtliga har tackat ja till bostad i de service- och gruppbostäder
som är under uppbyggnad.
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

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Sn § 96 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 201609-21
Kvartalsrapporter upprättade av Annika Palmér, Susanne Blom och Anette
Karlsson, inskickade till Inspektionen för vård och omsorg under april 2016

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Socialnämnden
Sn § 97

Dnr 2016/00185

Inläsningsarvode för ledamöter i socialnämndens
arbetsutskott, individärenden

Beslut

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett
inläsningsarvode för sammanträden i socialnämndens arbetsutskott för
individärenden. Inläsningsarvode ska inte utgå vid de sammanträden
arbetsutskottet behandlar ”ordinarie” ärenden inför socialnämndens
sammanträde.
Socialnämnden föreslår ett fast inläsningsarvode om 500 kr/månaden. Det
motsvarar ersättning för två timmars inläsning inför varje sammanträde med en
ersättningsnivå baserad på gällande sammanträdesarvode (124 kr/tim.)
Arvodet avser arbetsutskottets ordinarie ledamöter. Ordförande och vice
ordförande ska inte erhålla inläsningsarvode då de redan har arvodering för
uppdraget. Ersättare erhåller inläsningsarvode om 250 kr vid de tillfällen de
tjänstgör i socialnämndens arbetsutskott för individärenden.
Bakgrund

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder tre gånger i månaden. Vid två av
dessa tillfällen behandlas enbart ärenden från individ- och
familjeomsorgsavdelningen (sekretessärenden). Vid det tredje tillfället behandlas
enbart ”ordinarie” ärenden inför socialnämndens sammanträde.
Socialnämnden beslutade 2016-02-09 (Sn § 18) att, från och med kvartal två år
2016, utöka antalet sammanträden för arbetsutskottets behandling av
individärenden till två gånger i månaden. Arbetsutskottet för individärenden har
tidigare genomfört ett sammanträde i månaden. Motiveringen till beslutet var
att minimera antalet extra sammanträden (under år 2016 genomfördes tolv
extra sammanträden avseende individärenden). Arbetsutskottet har även
konstaterat att antalet ärenden har ökat, bl.a. beroende på ett ökat antal
ensamkommande barn.
Socialnämndens arbetsutskott för individärenden behandlar i genomsnitt 20-25
ärenden per sammanträde (april-juni 2016). Ett genomsnittligt ärende innefattar
en utredning om ca 5-6 sidor. Vi som förtroendevalda har därmed att läsa 120150 sidor inför varje sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-18

Sn § 97 (forts.)

De ärenden som nämnden behandlar avser myndighetsutövning mot enskild.
Det ställer höga krav på oss förtroendevalda att vi är väl pålästa och förberedda
inför varje sammanträde. Exempel på ärenden som är vanligt förekommande på
arbetsutskottets föredragningslista är:


Ansökan om behandlingshem enligt socialtjänstlagen (SoL 4 kap 1§)



Övervägande enligt lagen om vård av unga (LVU 13§)



Övervägande vid placering enligt socialtjänstlagen (SoL 6 kap 8 §)



Bistånd, placering enligt socialtjänstlagen (SoL 4 kap 1 §)



Placering enligt lagen om vård av unga (LVU)



Placering enligt 11 kap § 1 på HVB (ensamkommande barn).

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 ordförande Jan Hallström (L), vice ordförande Janne
Jansson (S), ledamot May-Brith Jansson (C), ledamot Björn Fagerlund (M) och
ledamot Leif Johansson (S)

Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Ordförande Jan Hallström
Vice ordförande Janne Jansson
Ledamot May-Brith Jansson
Ledamot Björn Fagerlund
Ledamot Leif Johansson
Nämndsekreterare Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

