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Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset, kl. 08:30-11:00 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Henrik Andersson (M), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 66 
Daniel Andersson, controller 
Agneta Rönnkvist, chef för bistånd 
Caroline Carlsson, tf. avdelningschef 
Selma Bandic, tf. avdelningschef 
Anette Karlsson, avdelningschef 
Annelie Åberg, förvaltningschef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 62                                                   Dnr 2022/00004  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med 
följande ändring: Ärende nr 2: Ekonomisk rapport med prognos tertial 2, 2022 
utgår.        
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 63                                                   Dnr 2022/00059  

Ekonomisk rapport med prognos tertial 2, 2022 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Ärendet utgår.      

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker per tertial. Tertial 2 baseras på 
ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Vid tertial 2 ska en 
budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.    
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 64                                                   Dnr 2021/00223  

Uppföljning av internkontroll - delår 2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontroll för delår 
2022 avseende socialnämndens verksamheter.       

Bakgrund 

För att ha kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och 
kontrolleras i en internkontrollplan. Den fastställs årligen av nämnden. 
 
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen vid delår och helår. 
 
Under 2022 har 7 av 8 områden kontrollerats i enlighet med plan. 
Kontrollpunkten Risk att gällande attestreglemente ej efterlevs har inte 
genomförts då uppdraget behöver omformuleras. 
 
I uppföljningen rapporteras respektive kontroll under den risk som den avser 
att motverka och som identifierats i riskanalysen. Per risk finns ett riskvärde 
mellan 1-16 angivet vilket avser produkten av den bedömda sannolikheten att 
en risk inträffar (1-4) multiplicerat med konsekvensen om den inträffar (1-4). 
 
Vid uppföljning av kontrollerna sker en bedömning om de anses fungera "utan 
avvikelse" eller med "avvikelse som kräver åtgärd". 
 
De åtgärder som har vidtagits/planeras att vidtas rapporteras efter 
uppföljningen av kontrollerna. Det kan även vara rena förbättringsåtgärder som 
identifierats.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Anitta Into, 2022-09-13 

Dokument: Intern kontroll delårsbokslut 2022 för socialnämnden 
(Stratsysrapport)       

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Förvaltningschef Anita Into) 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef Anette Karlsson) 
(Tf. avdelningschef Caroline Carlsson) 
(Tf. avdelningschef Selma Bandic)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 65                                                   Dnr 2022/00015  

Månadsrapport augusti 2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för augusti 2022.     

Bakgrund 

För att tydliggöra nämndens ansvar att följa utvecklingen inom sektors/de 
kommande två förvaltningarnas verksamhetsområden har en rapport tagits 
fram. Här presenteras viktiga nyckeltal inom personal, verksamhet och 
kvalitetsmått. Med utgångspunkt i dessa tal görs analyser och prognoser från 
avdelningschefer och sektorchef/förvaltningschef. 
 
Eftersom månadsrapporten för augusti sammanfaller med delårsbokslutet och 
en fördjupad ekonomisk analys så innehåller månadsrapporten enbart 
verksamhetens nyckeltal den här gången. 
 
Månadsrapporten skall ses som ett levande dokument, där nyckeltal och 
kvalitetsmått kan variera över tid beroende på olika kritiska faktorer. Rapporten 
skall också ses som ett viktigt redskap för att kvalitetssäkra de siffror som 
förvaltningen presenterar.  
 
Sedan 1:e september 2022 är sektor stöd och omsorg uppdelad i en ny 
organisation med två förvaltningar och förstärkning av staben i form av nya 
strategiska funktioner har påbörjats. Syftet är att skapa en mera stabil 
organisation och att ledningen ska kunna förstärka sitt arbete avseende styrning 
och ledning. 
 
En översyn har påbörjats avseende utveckling och förändring av 
ekonomistyrningsmodeller. Omvärldsanalyser har påbörjats. Detta arbete 
kommer att intensifieras under hösten avseende: 

- Utveckla personalplaneringen inom hemvård 

- Utveckla modell för vårddygnspris inom gruppbostad LSS och 
servicebostad LSS 

- Utveckla modell för vårddygnspris inom SÄBO. 
 
Försörjningsstöd  

- Påbörja kartläggning av målgruppen på individnivå av drygt 180 hushåll  

- Översyn av gruppen försörjningsstödstagare utan aktiv åtgärdsplan.  
 
Placerade barn: 

- Att satsa ytterligare på det förebyggande arbete, samarbete med andra 
och att utveckla nya arbetsmetoder 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens möjligheter att i ett tidigt skede få ekonomiska analyser och 
prognoser ökar och därmed även möjligheten att vidta åtgärder för att hålla 
tilldelad budgetram.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla verksamheter som beviljas i socialnämndens verksamheter ska följas noga, 
vilket också kan påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de 
analyser som görs. 

Bedömning ur social dimension 

Kvalitetsindikatorer ska följas i socialnämndens månadsrapport och därmed 
också kunna påvisa behov av kvalitetsutveckling för brukare/kunder inom våra 
verksamheter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Anitta Into, 2022-09-09 

Dokument: Månadsrapport augusti 2022 upprättad av controller Daniel 
Andersson       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Förvaltningschef Anitta Into) 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef Anette Karlsson) 
(Tf. avdelningschef Selma Bandic) 
(Tf. avdelningschef Caroline Carlsson) 
(Controller Daniel Andersson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 66                                                   Dnr 2022/00110  

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta revideringen av Riktlinje för hälso- och 
sjukvårdsuppgifter samt delegering.       

Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdsuppgifter inom den kommunala vården omfattar 
omvårdnad, rehabilitering och utförande av medicinska ordinationer. Inom den 
kommunala hälso- och sjukvården finns tre yrkeskategorier som är hälso- och 
sjukvårdspersonal, leg. arbetsterapeut, leg. fysioterapeut och leg. sjuksköterska. 
Dessa yrkeskategorier har formell kompetens för sina respektive hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Till den kommunala hälso- och sjukvården hör förutom den 
legitimerade personalen den omsorgspersonal som arbetar med delegering.  
 
Riktlinje för hälso-och sjukvårdsuppgifter samt delegering är en beskrivning av 
vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i den kommunala hälso-och 
sjukvården samt vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan bli föremål för 
delegering. Syftet är att uppnå en god vård med hög patientsäkerhet. 
 
Riktlinjen för hälso-och sjukvårdsuppgifter samt delegering i Skaraborgs 
kommuner skapades första gången 2010 och har sedan av MAS-nätverket i 
Skaraborg reviderats 2013, 2017, 2019 och nu 2022. Riktlinjen för Mariestads 
kommun har reviderats utefter detta dokument och är nu justerad enligt mallen 
för riktlinjer i Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor stöd och omsorg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga 
att bidra till en hög patientsäkerhet samt att utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient i 
Mariestads kommun ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård 
som uppfyller dessa krav. Vården ska också så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten. 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Sektor stöd och omsorg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2022-09-06 

Förslag på Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 67                                                   Dnr 2021/00217  

Informationsärende - Avgifter inom sektor stöd och omsorg 
för 2022, nytt minimibelopp 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Den 14 juni 2022 fattade Riksdagen beslut om en höjning av minimibeloppet 
(SoL 8:7). Lagändringen gäller från och med den 1 augusti 2022. 
 
Beslutet innebär ingen ändring av de fastställda avgifterna men det innebär en 
ändring i beräkningsgrunden. Dokumentet Avgiftstaxa för insatser enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen för sektor stöd och omsorg 
2022 har därför uppdaterats i den del som gäller minimibelopp.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2022-08-15 

Dokument: Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen för sektor stöd och omsorg 2022        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 68                                                   Dnr 2022/00058  

Ej verkställda beslut, kvartal 2, 2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2, 
2022.       

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022. 
 
Enligt SoL 16 kap 6 f § och LSS 28 § f ska Socialnämnden till Inspektionen för 
vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen 
(2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § och LSS 9 § 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje 
beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 
 
Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  
 
Enligt SoL 16 kap 6 h § och LSS 28 § h ska Socialnämnden till fullmäktige 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 
§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  
 
Under aktuellt kvartal var fem beslut om boende för vuxna enligt LSS 9 § 9 p 
och två beslut om kontaktperson enligt LSS 9 § 4 p ej verkställda.  
 
Ett av boendebesluten har verkställts genom inflyttning i avsett boende. Ett 
annat är avslutat eftersom den sökande har lämnat kommunen. Ett beslut om 
kontaktperson har inte kunnat verkställas på grund av den tilltänkte 
kontaktpersonen varit sjuk. Ett annat har inte kunnat verkställas på grund av att 
den sökande varit sjuk och vårdats på sjukhus.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt SoL 4 kap 
1 § eller LSS 9 § som någon är berättigad till enligt beslut av Socialnämnden ska 
åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst 
en miljon kronor.  



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan.  

Bedömning ur social dimension 

De personer som är berättigade till insatser enligt SoL 4 kap 1 § eller LSS 9 § 
har efter utredning bedömts ha behov av insatserna för att uppnå skälig 
levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Utan insatserna ökar risken för 
sociala komplikationer och personerna får sämre förutsättningar för en god 
utveckling.  
 
I avvaktan på att beslut ska verkställas kan eventuellt andra insatser avhjälpa 
riskerna.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2022-08-29 

Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid, kvartal 2, 2022 
upprättat av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2022-08-29       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Kommunens revisorer) 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Tf. avdelningschef Selma Bandic) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 69                                                   Dnr 2022/00090  

Svar på motion angående utvärdering av semesterperioden 
2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att en 
utvärdering efter semesterperioderna 2022 ska genomföras inom 
förvaltningarna i enlighet med tjänstemannaförslag.       

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att en utvärdering ska göras av semesterperioden inom hemtjänst, 
särskilt boende och funktionsstöd, där både personal och brukare tillfrågas.   
 
Vidare föreslås att utreda möjligheten att hitta andra lösningar när det gäller 
ansvar för vissa arbetsuppgifter, som exempelvis tvätt och inköp, ses över. 
 
Det är förvaltningarnas uppfattning att en utvärdering efter semesterperioderna 
är viktig för att kunna ta med de erfarenheterna inför nästa års 
semesterperioder. Vidare är det av stor vikt att fortsätta utreda vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras på annat sätt eller andar utförare för att frigöra 
tid för personalen i verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten ser ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Det är av största vikt att verksamheterna kan upprätthålla en vård och omsorg 
av god kvalitet, även under semesterperioderna. Arbetsgivarens ansvar för en 
hållbar arbetssituation och arbetsmiljö upphör inte för att det blir sommar och 
semesterperiod. En uppföljning av hur sommaren fungerat kan ge värdefullt 
material inför planeringen av kommande semesterperioder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att säkerställa att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt är en god 
ekonomisk hushållning. Det är vidare av största vikt att vikarier väljer att arbeta 
i Mariestads kommun, inte minst för att minska antalet övertidstimmar. 
Personal som får bryta sin semester eller arbeta övertid är att tära på 
verksamheternas resurser.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-09-07 

Svar på motion, upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-08-24 

Motion från Marie Engström Rosengren (V), inkommen 2022-06-20       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef Anette Karlsson) 
(Tf. avdelningschef Selma Bandic)  
 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 70                                                   Dnr 2022/00101  

Lex Sarah Bostad med särskild service 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att notera informationen.       

Bakgrund 

I samband med att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, besöker 
verksamheten berättar en av de boende att en namngiven personal slagit hen i 
huvudet någon gång under sommaren 2021. Under utredningen uppger den 
boende att hen är rädd för personalen.  
 
Utredningen som genomförs kan inte påvisa att det förekommit våld i 
verksamheten. Eftersom den boende visar rädsla, förflyttas den aktuella 
medarbetaren till annan verksamhet.  
 
Utredarens bedömning är att det finns behov av fortsatt arbetsledning, 
handledning och utbildning i bemötande och struktur för att personalen bättre 
ska kunna möta den beteendeproblematik som den boende uppvisar. För att 
minska beteendeproblematik, skapa tydlighet och trygghet behöver 
personalgruppen arbeta så likt som möjligt samt hålla sig till upprättade 
genomförandeplaner och handlingsplaner. Utifrån arbetsmiljöarbete bör 
personalen undvika ensamarbete och fortsatt arbeta två för att minska utsatthet 
och öka trygghet. 
 
Brist på utbildning bedöms inte vara en bakomliggande orsak till händelsen. 
Det bedöms dock finnas behov av fortsatt kompetenshöjande åtgärder i arbetet 
med den boende. Utifrån den personalomsättning och frånvaro som finns bör 
verksamheten även fortsatt arbeta med arbetsmiljöarbete för att på sikt minska 
det. Det bedöms dock inte vara orsaken till händelsen. 
 
Rutiner för bemötande och arbetsmetoder bedöms inte vara en bakomliggande 
orsak till händelsen samtidigt framkommer det att personalen inte alltid håller 
sig till överenskommelser i rutiner för lika arbetssätt. Bedömning görs att det 
fortsatt finns behov av arbetsledning, handledning samt uppföljning i arbete 
med tydliggörande pedagogik och bemötande för hur alla i personalgruppen ska 
arbeta framåt. 
 
Händelsen bedöms som allvarlig och har därför rapporterats till Inspektionen 
för vård och omsorg, 2022-08-03. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att förslaget inte har någon direkt påverkan ur en 
miljömässig dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Nämndens verksamheter ska hålla god kvalitet så att invånarna känner sig 
trygga med de insatser som utförs. Om brister upptäcks ska dessa åtgärdas så 
långt det är möjligt. Inspektionen för vård och omsorg har som uppgift att 
granska att nämndens verksamheter har en god kvalitet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En fortsatt dubbelbemanning runt den boende ökar personalkostnaderna i 
verksamheten. Kompetenshöjande insatser kan komma att medföra en ökad 
kostnad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef/tf. äldre- och omsorgschef Anette 
Karlsson, 2022-08-03 

Utredning enligt lex Sarah       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Avdelningschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 71                                                   Dnr 2022/00100  

Lex Sarah - Särskilt boende 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att notera informationen.       

Bakgrund 

En boende i särskilt boende lyckas ta sig ut genom ett fönster till taket på ett 
soprum, ca 2,5 meter över marken. En medarbetare upptäcker den boende och 
hjälper denne tillbaka in i huset. Om personen ramlat ner hade detta kunnat 
leda till allvarlig skada.  
 
Händelsen rapporteras till enhetschef och utredning enligt Lex Sarah inleds.  
 
Utredningen visar att händelsen orsakades av bristande tillsyn, det var flera 
andra boenden som behövde hjälp samtidigt samt en annan boende hjälpte 
personen att öppna dörr till trappuppgången där fönstret fanns.  
 

Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas 

 
• Handtag till fönster i trapphuset är avlägsnade av personal i samband med 
incidenten, men finns tillgängliga för personal om behov uppstår. 
• BPSD-bedömning* tillsammans med personal, sjuksköterska och ansvarig 
enhetschef. 
• Handlingsplan för hur personal ska hjälpa NN:s motoriska rastlöshet. 
• Dörrlarm. 
• Kodlås till dörren på avdelningen. 
• Demensutbildning för personal. 
• Genomgång av lågaffektivt bemötande.  
 
* = Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens 
 
Utredningens förslag på ytterligare åtgärder: 
 
• se över möjligheterna för att installera fallskydd för fönster,  
• se över personaltätheten vid olika tidpunkter på dygnet,  
• ta fram en ny handlingsplan för att hantera liknande händelser.  
 
Ytterligare brister som framkommit i utredningen är att anhöriga inte 
kontaktats direkt efter händelsen, utan att det har skett ett dröjsmål innan 
informationen nått fram till dem. Kontaktvägarna har nu reviderats. Vidare har 
det varit dröjsmål vid kontakt med avdelningschef för att informera om 
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händelsen vilket innebär att rutin inte har följts där heller. För att detta inte ska 
ske igen bör genomgång av avvikelsehantering ske. 
 
Händelsen är att anse som allvarlig och har 2022-08-02 rapporterats till 
inspektionen för vård och omsorg. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att förslaget inte har någon direkt påverkan ur en 
miljömässig dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Nämndens verksamheter ska hålla god kvalitet så att invånarna känner sig 
trygga med de insatser som utförs. Om brister upptäcks ska dessa åtgärdas så 
långt det är möjligt. Inspektionen för vård och omsorg har som uppgift att 
granska att nämndens verksamheter har en god kvalitet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Flera av de åtgärder som vidtagits medför inga kostnader eller ryms inom 
budget. Utredningen föreslår en översyn av personaltätheten vid olika 
tidpunkter på dygnet, detta kan komma att medföra ökade kostnader.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-08-03 

Utredning enligt lex Sarah, avslutad 2022-07-22       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Tf. avdelningschef Selma Bandic) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 72                                                   Dnr 2022/00079  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av tillsyn av hem för vård eller boende   
dnr 3.2.2-21557/2022-11 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förslag.        

Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av Ringvägen 
1B, hem för vård eller boende. Underlaget för tillsynen utgörs av uppgifter som 
framkommit vid inspektionen i form av samtal med de boende samt vid 
intervju med personal och enhetschef. Inspektörerna har även tagit del av 
dokumentation.  
 
Socialnämnden ges möjlighet att ta del av underlaget och lämna synpunkter 
samt inkomma med yttrande senast 2022-09-29.  
 
IVO begär även att nämnden yttrar sig över följande: 

 Sedan när har verksamheten HVB Ringvägen 1 B bedrivits som hem 
för vård eller boenden enligt 7 kap 1§ första stycket 2 SoL? 

 Vilken målgrupp har verksamheten? 

 Redovisa högsta uppnådda grundutbildning med relevans för 
verksamheten för samtlig personal i verksamheten 

 Redovisa tidigare erfarenhet av liknande arbete med relevans för 
verksamheten för samtlig personal, inklusive föreståndare. 

 Bedriver huvudmannen andra verksamheter i samma lokaler och i så fall 
vilken typ av verksamhet? 

 Avser redovisade kontroller av registerutdrag, registerutdrag enligt 1 § 
Lag om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot 
barn? 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att bedriva vård och omsorg med god kvalitet är en god ekonomisk 
hushållning. Efter en inspektion kan IVO begära att socialnämnden vidtar 
åtgärder för att säkerställa att verksamheten håller en god kvalitet. Beroende på 
vilka dessa åtgärder är kan det komma att innebära kostnader för 
socialnämnden eller kommunen i stort.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor stöd och omsorg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Boende i socialnämndens verksamheter ska tillförsäkras en god vård och 
omsorg för att på bästa möjliga sätt stödja unga i en positiv utveckling. Genom 
IVO:s granskning ges verksamheten möjlighet att utveckla de delar som inte 
uppfyller kraven.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2022-09-02 

Inspektionen för vård och omsorgs kommunicering samt begäran om yttrande, 
daterad 2022-08-19 

Förslag på yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

Bilaga till yttrandet: Uppgifter om personal       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Förvaltningschef Anitta Into) 
(Avdelningschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 73                                                   Dnr 2022/00114  

Lägesrapport - Framtidens boende enligt LSS 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att inrätta en stödgrupp för personer i ordinärt 
boende med rätt till insatser enligt LSS. 

 
2. Socialnämnden beslutar att godkänna arbetsgruppens fortsatta 

arbetsinriktning.      

Bakgrund 

Socialnämnden antar 2020-12-16 femårsplan för verksamheterna inom 
avdelningen Funktionsstöd. Ett stort utvecklingsområde handlar om 
boendefrågor.  
 
En tillsatt arbetsgrupp arbetar med att se över hur behoven av boendeplatser 
ser ut på kort och på lång sikt. Det som framkommer är att det redan nu finns 
behov av fler boendeplatser. Arbetsgruppen föreslår att socialnämnden beslutar 
skapa en ny verksamhet som arbetar med stöd i ordinärt boende. På detta sätt 
kan det bli en rörelse i befintliga boenden, boende får rätt form av stöd och 
behovet av att skapa nya bostäder blir inte akut. I ett längre perspektiv kommer 
det dock att krävas nya bostäder för målgruppen och arbetat med att planera 
för detta behöver påbörjas.  
 
Arbetsgruppen har också identifierat att antalet äldre med rätt till insatser enligt 
LSS ökar och att allt fler får ökade behov av fysisk omvårdnad.  
 
Vidare konstaterar arbetsgruppen att det finns ett stort renoveringsbehov i 
gruppbostäderna samt att någon gruppbostad inte uppfyller lagstiftarens 
intentioner den formen av bostad.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Arbetsgruppens förslag att inrätta en verksamhet som ger stöd i eget boende 
innebär inga extra kostnader. Dels finansieras verksamheten av de medel som 
idag används för att internt köpa tjänster av hemvården i Mariestads kommun. 
Resterande del finansieras av medel avsatta för nytt boende. Genom att få en 
geografisk rörelse bland de boende som flyttar till annan boendeform frigörs 
befintliga boendeplatser.  
Det renoveringsbehov som föreligger vid samtliga gruppbostäder finns noterat i 
fastighetsavdelningens plan för renovering. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att det inte finns någon aspekt ur en miljömässig 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Genom att kunna erbjuda stöd i ordinärt boende ges möjlighet för flera till ett 
mer självständigt liv. Om detta dessutom gör att det finns platser i 
gruppbostäder och servicebostäder innebär det att kön till dessa 
minskar/försvinner och fler personer får tillgång till egen bostad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2022-09-06 

Dokument: Lägesrapport – Framtidens boende enligt LSS       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Avdelningschef Anette Karlsson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 74                                                   Dnr 2022/00072  

Förtätat samarbete, socialtjänst - förskola/skola 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att notera informationen.        

Bakgrund 

Kommunens barn- och elevhälsa och individ- och familjeomsorgens (IFO) 
barn och unga är sedan många år tillbaka samlokaliserade i Medborgarresurs 
Lotsen. Deras uppdrag är att samarbeta på ett sådant sätt att kommunens 
resurser används så effektivt som möjligt för barnens bästa. Ett enträget arbete, 
som gått både upp och ner under åren, har skapat en verksamhet där skola och 
socialtjänsten på ett betydligt mer integrerat och självklart sätt än i majoriteten 
av Sveriges kommuner samarbetar. Samarbetet är befäst och stadigt förankrat i 
de olika chefsnivåerna och hela vägen ut i verksamheten. Detta har lett till flera 
nya ”insatser ”och modeller” skapts genom åren. För IFO- barn o unga har 
fokus under senare år legat på att, tillsammans med skolan, hitta bra lösningar 
på hemmaplan för de mest utsatta barnen och deras familjer. 
 
Ett arbete med att ta fram förslag till nya arbetssätt har letts av Peter Åhling, 
samordnare för det förebyggande arbetet, efter uppdrag av dåvarande 
sektorchefer. När verksamheterna på Medborgarresurs Lotsen, under 2020-
2021, belyst sitt eget arbete framkommer det med tydighet att det finns en 
grupp barn som har bekymmer som inte bara löses via pedagogiska insatser 
utan där det även behövs sociala insatser. Här avses insatser i form av lätt 
tillgängligt stöd erbjuds i tidigt skede och som inte föregås av biståndsprövning.  
 
Det mesta av IFO barn och ungas tid går åt till de mest utsatta barnen och 
deras familjer. Lätt tillgängligt stöd i rätt tid har en gynnsam förebyggande 
effekt för många barn som utöver personliga vinster även på sikt ger en 
samhällsvinst som inte går att bortse från.  
 
Den beskrivna modellen visar hur samarbetet mellan förskola, skola och 
socialtjänst kan förtätas genom att socionom/socialsekreterare och 
familjebehandlare möter barn och unga på deras arenor, i hemmet och skolan. 
Insatserna kan riktas till både grupper, familjer och enskilda barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Den beskrivna modellen innebär initialt ökade kostnader för Mariestads 
kommun, med utökat antal tjänster, men resultatet förväntas ge minskade 
socioekonomiska kostnader, över tid.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att det inte finns någon aspekt ur en miljömässig 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Att tidigt upptäcka och kunna erbjuda stöd till barn och unga ger en direkt vinst 
för enskilda personer. Det minskar mänskligt lidande, risk för utanförskap och 
psykisk och fysisk ohälsa. Den beskrivna arbetsmodellen innebär en möjlighet 
för socialtjänsten att tillsammans med utbildningsförvaltningen sätta in stöd till 
barn, unga och familjer i ett tidigt skede, som idag inte är möjligt.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2022-09-06 

Dokument: Modell för förtätat samarbete mellan socialtjänst och 
förskola/skola rörande barn och unga upprättat av avdelningschef Anette 
Karlsson        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Förvaltningschef Anitta Into) 
(Avdelningschef Anette Karlsson) 
(Enhetschef Helena Sparrfeldt) 
(Enhetschef Pernilla Nordberg) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 75                                                   Dnr 2022/00098  

Mini-Maria-mottagning i Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa sig 
bakom förslag rörande gemensam Mini-Maria-verksamhet i Skaraborg.       

Bakgrund 

En utredning beträffande Mini-Maria-verksamheter i Västra Götaland har 
genomförts och samordnats av en utredare från Västra Götalandsregionens 
Koncernkontor med hjälp av processtöd från Skaraborgs kommunalförbund 
och Vårdsamverkan Skaraborg. I en utökad arbetsgrupp har representanter från 
fem av kommunerna varit med och gett synpunkter på förslaget. 
 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt den partsgemensamma 
utredningens förslag på hur Mini-Maria verksamhet kan drivas och utvecklas i 
Skaraborg. Nämnden avser att skriva en överenskommelse senare i höst med 
styrelsen för Regionhälsan. Överenskommelsen avser ett uppdrag och 
finansiering i enlighet med förslag. Till följd av detta önskar nämnden få veta 
vilka avsikter kommunen har, att ingå eller inte ingå i detta samarbete. 
 
En Mini-Maria är en integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar med 
frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om pengar. 
Målgruppen utgörs av ungdomar upp till 21 år samt deras närstående. 
Verksamhetens centrala uppdrag är inriktad på tidig upptäckt och stöd och 
behandling. Verksamheten bedrivs av aktörer från regionen och kommuner. 
 
Mini-Maria har funnits i Göteborgsområdet under flera år och modellen har 
spridit sig. Södra Älvsborg har sedan 2021 startat en verksamhet med 
huvudmottagning i Borås. Denna verksamhet har tjänat som modell i 
utredningen om en Mini-Maria i Skaraborg.  
Utredningen har genomförts av 
 
Förslaget innebär två huvudmottagningar, Skövde och Lidköping samt två 
satellitmottagningar, Falköping och Mariestad.  
 
Beräkningen av underlaget för verksamheten grundar sig på uppgifter från 
Göteborg. Enligt beräkning beräknas Mariestads kommun ha 32 ungdomar 
som söker stöd i Mini-Maria. I Göteborg står ca 44 % av besökarna av anhöriga 
till ungdomarna. 
 
Insatserna utgörs av rådgivning och behandling, enskilt eller i grupp, till både 
familj och ungdomar, medicinsk behandling och bedömning och drogtester. 
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Dessutom utåtriktade förebyggande insatser som information och utbildningar 
till ungdomar och vuxna och till olika professioner. 
 
Mini-Maria ska vara lätt tillgängligt och ge möjlighet till möten i egna 
kommunen om så önskas. Det ska finnas samordnare som arbetar i 
verksamheten, enhetschef samt en styrgrupp. Övriga professioner i 
verksamheten är sjuksköterska, läkare, psykolog och socionomer.  
 
Kostnad för Mariestads kommun avseende år 1 är ca 423 000 kr enligt förslag.  
 
Utredningens förslag är att använda samma avtalsmodell som används för Mini-
Maria i Södra Älvsborg. Där finns det en kommunal huvudman (Borås Stad) 
som är den kommun som anställer den kommunala personalen i verksamheten. 
Utredningens förslag är att Skövde kommun är kommunal huvudman i 
Skaraborg. Den kommunala huvudmannen tecknar samverkansavtal om Mini-
Maria med hälso- och sjukvårdsnämnden. De andra kommunerna tecknar i sin 
tur hängavtal med den kommunala huvudmannen för att omfattas av 
verksamheten 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förebyggande arbete och tidiga insatser för att motverka beroende, kriminalitet 
samt fysisk och psykisk ohälsa är viktigt för att minska samhällets kostnader för 
vård och behandling. En satsning på Mini-Maria erbjuder unga ett lätt 
tillgängligt stöd för att förhindra eller bryta en destruktiv utveckling hos barn 
och unga. Den årliga kostnaden som beskrivs i utredningen med knappt 500 tkr 
år motsvarar ungefär knappt tre månaders vård på hem för vård eller boende 
för ungdomar med den här problematiken.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att förslaget inte har någon direkt påverkan ur en 
miljömässig dimension.  

Bedömning ur social dimension 

En satsning på Mini-Maria erbjuder unga ett lätt tillgängligt stöd för att 
förhindra eller bryta en destruktiv utveckling hos barn och unga. Verksamheten 
kommer även att bidra till att andra professioners kompetens ökar inom 
området och bidrar på så sätt till att upptäcka flera unga i riskzon för att 
utveckla ett beroende. Genom sådana insatser minskar risken för utanförskap 
och ett mänskligt lidande för unga samt bidrar till ett jämlikt samhälle.   
 
Målgruppen för verksamheten är ungdomar upp till 21 år och deras anhöriga.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef för individ- och familjeomsorg 
barn och unga Anette Karlsson, 2022-07-08 

Dokument: Mini-Maria i Skaraborg – förslag på hur Mini-Maria kan utvecklas 
och drivas i Skaraborg 
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Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämnden § 68, 2022-06-30       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Förvaltningschef Anitta Into) 
(Avdelningschef Anette Karlsson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 76                                                   Dnr 2022/00080  

Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar 
2023-2024 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar ställa sig bakom förslag till förlängning av befintligt 
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock längst 
till och med 2024.        

Bakgrund 

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar 
som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, 
dokumentet ligger som grund för lokala avtal och överenskommelser som 
omfattar ungdomsmottagningarna. 
 
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det 
ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; 
ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars 
behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga insatser.  
 
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de 
likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. 
 
Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år. 
 
Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering är 
påbörjat. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan 
nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och för att ge 
förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska kunna förlängas 
behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas.  
 
Vårdsamverkan ställde sig bakom förslaget om förlängning den 4 april och 
SRO, politiskt samrådsorgan som består av politiker från Västra 
Götalandsregionen och VästKom, gjorde detsamma den 28 april. Skaraborgs 
kommunalförbund Direktionsmöte har ställt sig bakom förslag om förlängning 
den 3 juni.  
 
 
 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En förlängning av inriktningsdokumentet innebär ingen ökad kostnad för 
verksamheten. Kommunens budget för ungdomsmottagning uppgår till 
650 000 kr per år. Detta finansierade under år 2021 2307 besök till 
mottagningen, 55 distansbesök och 1462 telefonsamtal. Dessutom arbetar 
personal uppsökande och i samarbete med skolor.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att ungdomsmottagningens verksamhet inte har någon 
direkt påverkan ur en miljömässig dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Ungdomsmottagningen bedriver verksamhet för ungdomar och unga vuxna till 
och med 24 år. Det är en lätt tillgänglig verksamhet för unga med olika typer av 
problem och svårigheter som rör sexuell hälsa, existentiella frågor samt annat 
som rör ungas väg in i vuxenlivet. Verksamheten är hbtq-certifierad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef och tf. socialchef Anette Karlsson, 
2022-07-12 

Protokollsutdrag, § 29/22, Förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023-2024, Skaraborgs Kommunalförbund 

Dokument: Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 
2018-2022       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Skaraborgs Kommunalförbund) 
(Förvaltningschef Anitta Into) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 77                                                   Dnr 2022/00105  

Funktionsbeskrivningar för samordnare och stabsfunktioner 
inom socialförvaltningen och äldre- och 
omsorgsförvaltningen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att notera informationen.        

Bakgrund 

I arbetet med att dela sektor stöd och omsorg i två förvaltningar har behovet av 
att förtydliga olika funktioner uppmärksammats.  
 
Avdelningscheferna har tillsammans med enhetschefer, samordnare och 
medarbetare formulerat funktionsbeskrivningar för förvaltningarnas olika 
samordnare samt stabernas funktioner.  
 
Funktionsbeskrivningarna kommer att bidra till en mer stabil organisation och 
kvalitetssäkrade beslutsunderlag.  
 
Samordnarnas funktionsbeskrivningar ser olika ut för olika områden då 
behoven skiljer sig åt.  
 
En uppföljning och utvärdering av funktionsbeskrivningarna kommer att 
behöva ske. I takt med att dessa börjar tillämpas i den nya organisationen under 
hösten finns behov av att dessa utvecklas och revideras. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En stabil organisation är en förutsättning för god ekonomisk hushållning och 
bidrar till förvaltningarnas arbete med att förtydliga processer och 
kvalitetssäkrade beslutsunderlag. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att det inte finns någon aspekt ur en miljömässig 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Verksamheten bedömer att det inte finns någon aspekt ur en social dimension.   
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2022-08-23 

Funktionsbeskrivningar Staben 

Funktionsbeskrivning Samordnare funktionsstöd och hälso- och sjukvård 

Funktionsbeskrivning Samordnare i hemvården 

Funktionsbeskrivning Samordnare IFO 

Funktionsbeskrivning Samordnare SÄBO      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Förvaltningschef Annelie Åberg) 
(Förvaltningschef Anitta Into) 
(Förvaltningschef Anette Karlsson) 
(Tf. avdelningschef Selma Bandic) 
(Tf. avdelningschef Caroline Carlsson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 78                                                   Dnr 2022/00005  

Information 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott informeras om följande: 

- Presentation av ny förvaltningschef Annelie Åberg 

- Flyktingar från Ukraina 

- Covid-19 i verksamheterna.    

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Förvaltningschef Anitta Into 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 79                                                   Dnr 2022/00006  

Uppdrag till socialnämndens verksamheter inkl. genomgång 
av pågående uppdrag 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget ytterligare uppdrag till nämndens verksamheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar att i nuläget ta bort följande uppdrag från listan; 
Utreda förutsättningarna för att kunna införa rambeslut inom vård- och 
omsorgsavdelningen (SN 2021/180).     

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdragslista och i 
samband med detta har arbetsutskottet möjlighet att ge nya uppdrag till 
socialnämndens verksamheter.     

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag efter arbetsutskottet och nämnd i juni 2022.      

 

Expedierats till: 
Förvaltningschef Anitta Into 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
 


