Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdag den 5 december 2017 kl 08:30-11:30
Ajournering av sammanträdet mellan kl.09:20-09:40 i § 335

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
May-Brith Jansson (C), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Leif Johansson (S), ledamot
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom §§ 334-335
Pia Möller, ekonom §§ 334-335
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 334-336
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 334-335
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 334-339
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Leif Johansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Leif Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 334-343

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-12-05

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Anslagsdatum

2017-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-01-05

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 334

Dnr 2017/00003

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för
november 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende november
månad år 2017.
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 november år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning november, år 2017, visar ett underskott på 4 000 tkr i
verksamheterna inom vård och omsorg. Biståndsavdelningen visar ett överskott
på 150 tkr liksom de centrala delarna som visar ett överskott om 150 tkr. IFO
visar ett underskott på 7 700 tkr liksom försörjningsstödet visar ett underskott
om 550 tkr. Totalt underskott för socialnämnden är 3 950 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och
sektorchef Lotta Hjoberg, 2017-12-04
Dokument: Månadsavstämning november 2017, översikt baserad på uppgifter
tillgängliga 2017-11-30
Dokument: Månadsavstämning november 2017, detaljer baserad på uppgifter
tillgängliga 2017-11-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Snau § 334 (forts.)

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 335

Dnr 2017/00156

Budget 2018

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet internbudget 2018 till
socialnämnden utan eget förslag.
Bakgrund

Socialnämndens verksamheter har tilldelats en budgetram av
kommunfullmäktige inför 2018. Verksamheterna har arbetat fram en
internbudget utifrån den tilldelade ramen enligt Kf § 55, 2017-06-12 med olika
alternativ till finansiering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-12-04
Bildspel: Budgetprocessen 2018 upprättat av ekonom Annica Olsson och
ekonom Pia Möller, 2017-12-04

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 336

Dnr 2017/00177

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinjer för stöd till anhöriga.
Bakgrund

Inom vård- och omsorgsavdelningen fanns en riktlinje för anhörigstöd och den
är nu omarbetad och omfattar hela sektorns verksamhet.
Sektor stöd och omsorg möter anhöriga i många olika livssituationer. Det kan
till exempel vara som förälder till ett barn som har särskilda svårigheter, anhörig
till en vuxen person med funktionsnedsättning eller beroende eller som barn
eller make/maka till en äldre person som behöver stöd och hjälp. En god
relation till de anhöriga är oftast nödvändig för att samhällets insatser ska kunna
uppnå de bästa resultaten för den enskilde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2017-11-20
Dokument: Förslag till Riktlinje för stöd till anhöriga

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 337

Dnr 2017/00072

Svar efter Nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljning av
vård gällande barn och ungdomar placerade i hem för vård
eller boende (HVB)

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg har efter nationell tillsyn ställt krav på att
socialnämnden i Mariestads kommun ska säkerställa att;


vårdplaner och genomförandeplaner upprättas i enlighet med
lagstiftningens krav och att uppföljningar



övervägande/omprövningar av vård och sker i enlighet med
lagstiftningens krav.

Vidtagna och planerade åtgärder ska redovisas till inspektionen för vård och
omsorg, senast 22 december 2017.
Vidtagna åtgärder:
BBIC-utbildning till socialsekreterarna som handlägger ärenden rörande barn
och unga, vid fyra tillfällen under våren 2017.
Utbildning i social dokumentation till personal vid kommunens hem för vård
eller boende för att säkerställa att genomförandeplaner upprättas.
En planering har upprättats rörande ensamkommande barn och unga för att
säkerställa att uppföljningar och överväganden sker i tid. Antalet
ensamkommande barn och unga har minskat kraftigt under hösten vilket skapar
större förutsättningar att hinna med handläggningen för den gruppen.
Planerade åtgärder:
Tillsättande av en 1: socialsekreterare med start i januari 2018, som arbetar med
nära arbetsledning för socialsekreterarna.
Individ- och familjeomsorgen genomför dessutom en organisationsförändring i
januari 2018 och samlar all myndighetsutövning rörande barn och unga under
en enhetschef. På detta sätt separeras arbetsledningen i en myndighetsdel och
en utförardel, vilket tillsammans med förstärkningen med 1:a socialsekreterare
stärker möjligheten till uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet med barn och
unga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-12-05

Snau § 337 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-11-20
Dokument: Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 2017-09-25
Dokument: Yttrande över tillsynsärende dnr 8.5-11045/2017-6, upprättat av
enhetschef Malte Svensson och chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg,
2017-08-10

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Inspektionen för vård och omsorg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 338

Dnr 2017/00182

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, ej verkställt
beslut om kontaktperson

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden avger yttrande enligt förslag från tjänsteman.
Bakgrund

Socialnämnden rapporterar beslut som inte kunnat verkställas inom tre
månader till Inspektionen för vård och omsorg. En ung kvinna som blivit
beviljad kontaktperson från 2016-09-23. Orsaken till att beslutet inte kunnat
verkställas är att verksamheten inte lyckats matcha resursperson med de behov
kvinnan har. Under tiden har kvinnan bott i lägenhet och haft stöd i form av
boendestöd. Hon har också haft möjlighet att kontakta personal i angränsande
boende när behov uppstått.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-11-28
Yttrande upprättat av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson,
2017-12-01
Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg, daterad
2017-11-20
Individrapport till Inspektionen för vård och omsorg av individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson, inskickad 2017-08-30

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Inspektionen för vård och omsorg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 339

Dnr 2017/00180

Riktlinje för placeringar och andra insatser avseende barn
och unga

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden antar Riktlinje för placeringar och andra insatser avseende barn
och unga.
Bakgrund

Socialnämnden i Mariestads kommun har befogenhet att utfärda riktlinjer som
är styrande för nämndens verksamhet. Detta dokument innehåller anvisningar
för arbetet med insatser rörande barn, unga och familjer.
Syftet med riktlinjen är likabehandling i kommunen när det gäller såväl
förutsättningar för rätt till bistånd som insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjen ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Enligt
socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om sakliga
skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna.
Det är barnets och den unges behov som ska vara vägledande i bedömningen
av insatser.
Mariestads kommun har rikt med egna resurser i arbetet med att stödja enskilda
och familjer, både barn, unga och vuxna. Genom att använda befintliga resurser
och samordna arbetet minskar behovet av att köpa externa tjänster.
När det blir aktuellt med mer resurskrävande insatser ska en lösning med egna
resurser alltid övervägas i första hand. Detta gäller såväl hem för vård eller
boende, stödboende eller olika former av öppenvårdsbehandling, som till
exempel stöd till familj eller till enskild.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-11-20
Dokument: Förslag på Riktlinje för placeringar och andra insatser avseende
barn och unga tillsammans med bilagor

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
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 340

Dnr 2017/00181

Tillsynsplan 2018-2020 för serveringstillstånd och
detaljhandel med folköl

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att tillsynsplan 2018-2020 för serveringstillstånd och
detaljhandel med folköl godkänns och läggs till handlingarna.
Bakgrund

Kommunen ska enligt alkohollagen, 9 kap 2 § bedriva tillsyn över den som har
rätt att servera alkohol. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.
Tillsynen omfattar förebyggande, inre, yttre samt samordnad tillsyn.
Varje objekt ska ha ett tillsynstillfälle per år. Tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten bör få tillsyn vid varje ansökningstillfälle.
Kommunen och polisen har tillsyn över detaljhandel med folköl. Anmälan görs
till kommunen. Alla som har anmält försäljning eller servering av folköl får ett
tillsynsbesök per år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2017-11-20
Skrivelse tillsammans med tillsynsplan upprättad av alkoholhandläggare Annica
Bringsved, 2017-11-10

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholhandläggare Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 341

Dnr 2017/00088

Redovisning av ej verkställda beslut år 2017, kvartal 3

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget
förslag.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare Socialstyrelsen) IVO har om
beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite.
Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de
kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 3, 2017, rapporterar sektor stöd och omsorg 13 ej verkställda beslut.
Fyra beslut är enligt LSS 9.9 §, bostad för vuxna, är ej verkställd i tid. Tre
personer har erbjudits lägenhet och tackat ja men boendet är inte
inflyttningsklart. En person har på eget initiativ avslutat sin ansökan.
Ett beslut enligt 9.4 § LSS, kontaktperson, är ej verkställt. En person kan inte
erbjudas på grund av resursbrist, det saknas lämpliga uppdragstagare.
Tre beslut om daglig verksamhet enligt 9.10 § LSS har ej verkställts då de
enskilda har tackat nej till erbjuden insats.
Två beslut om särskilt boende enligt SoL är ej verkställda, en person har tackat
nej till erbjuden bostad och en person har avlidit.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-11-23
Dokument: Kvartalsrapporter, inskickade 2017-10-10 och 2017-10-13

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 342

Dnr 2017/00172

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, ej verkställt
beslut om bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar avge yttrande, enligt bilaga, till Inspektionen för vård
och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 28 a § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, som ej gäller verkställt beslut.
Att verkställigheten av beslutet om bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS blivit fördröjd kommer sig av att det inte funnits någon tillgänglig lägenhet
som motsvarat behovet hos den enskilde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-11-30
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg upprättad av chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-11-30 tillsammans med bilagor; kopia av
utredning med beslut och journalanteckningar

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Inspektionen för vård och omsorg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 343

Dnr 2016/00254

Information/diskussion

Arbetsutskottets beslut

Ingen information/diskussion på dagens sammanträde.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

