Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hemön, tisdagen den 4 oktober 2016 kl 08:30-12:20

Beslutande

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

Övriga deltagare

Pia Möller, ekonom § 356
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 356-357
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 358-359
Annica Bringsved, alkoholinspektör § 360
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset den 6 oktober 2016

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 356-364

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-10-04

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-10-04

Anslagsdatum

2016-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens närarkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-11-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 356

Dnr 2016/00049

Månadsavstämning för september 2016 för
socialnämndens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

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.
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
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-04

Snau § 356 (forts.)

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 357

Dnr 2016/00055

Ändring i socialnämndens delegationsordning Överflyttning av ärende och förhandsbesked

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

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.
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:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 358

Dnr 2016/00130

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

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.
Underlag för beslut

Skrivele upprättad av myndighetschef Catharina Andersson, 2016-05-26
Dokument: Riktlinjer för biståndsbedömning inom socialnämndens
verksamhet, förslag
Expedierats till:
Socialnämnden
(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
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 359

Dnr 2016/00159

Riktlinje vid psykisk ohälsa och suicid

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

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.
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
Dokument: Riktlinje vid psykisk ohälsa och suicid, förslag
Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef Catharina Andersson)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 360

Dnr 2016/00190

Ansökan om ändring i nuvarande serveringstillstånd,
Restaurang Carizma i Mariestad

Arbetsutskottets beslut

1. Socialnämndens arbetsutskott avslår Carizma i Mariestad AB,
organisationsnummer 559023-4257, Österlånggatan 10, Mariestads
ändring i nuvarande serveringstillstånd och ta bort villkor om att minst
en ordningsvakt skall förordnas vid fredag, lördagar och helgdagsaftnar
mellan kl. 21.00 – 01.00.
2. Socialnämndens arbetsutskott beslutar om ändring i nuvarande
serveringstillstånd gällande Carizma i Mariestad AB,
organisationsnummer 559023-4257, Österlånggatan 10, Mariestad till att
en förordnad ordningsvakt skall finnas från kl. 23.00–01.00 fredag,
lördagar och helgdagsaftnar.
Motivering:
I polismyndighetens yttrande står att ordningsläget i nuvarande verksamhet inte
påkallar att ordningsvakt behövs. Restaurangens verksamhet påverkar heller
inte omgivningen annat än vad som är vanligt förekommande runt en
restaurang. Ingen anmärkning finns vid gjorda tillsyner.
Bakgrund

Ansökan om ändring i nuvarande serveringstillstånd, Restaurang Carizma i
Mariestad
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-09-13
Utredning upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-09-13
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 361

Dnr 2016/00176

Strategi för bättre arbetsmiljö

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-04

Snau § 361 (forts.)

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:
Socialnämnden
(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 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 362

Dnr 2016/00127

Redovisning av ej verkställda beslut 2016, kvartal 2

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut
2016, kvartal 1, 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.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2016-09-21
Kvartalsrapporter upprättade av Annika Palmér, Susanne Blom och Anette
Karlsson, inskickade till inspektionen för vård och omsorg under april 2016
Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Kommunrevisorerna)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 363

Dnr 2016/00185

Inläsningsarvode för ledamöter i socialnämndens
arbetsutskott för individärenden

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

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.
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:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Snau § 363 (forts.)

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).
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:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Ordförande Jan Hallström)
(Vice ordförande Janne Jansson)
(Ledamot May-Brith Jansson)
(Ledamot Björn Fagerlund)
(Ledamot Leif Johansson)
(Nämndsekreterare Helena Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-04

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 364

Dnr 2016/00172

Information/diskussion på socialnämndens arbetsutskott
2016

Mål för 2018

Sektorchef Lotta Hjoberg vill att arbetsutskottet funderar på förslag till mål för
2018 och återkommer med ett utkast till arbetsutskottets samtalsforum den 25
oktober.
Sekretessärenden i socialnämnd

Arbetsutskottet beslutar att sekretessärenden i socialnämnd endast ska
behandlas och beslutas av ledamöter som är beslutsfattande på sammanträdet
på grund av sekretess.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

