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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-02 
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Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, tisdagen den 2 april 2019 kl 08:30-10:30 

 
Beslutande Erik Ekblom (M), ordförande 

Marianne Johansson (S), ledamot 
Margareta  Alexandersson (KD), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Ola Bertilsson (S), tjänstgörande ersättare 
 
 
 

Övriga deltagare Catharina Andersson, biståndschef § 30 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 31-33 
Annica Bringsved, ANDT-handläggare § 34 
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 35-36 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Marianne Johansson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 29-38 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Erik Ekblom  

Justerande  
 

 Marianne Johansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-04-02 

Anslagsdatum 2019-04-09 Anslaget tas ner 2019-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 29                                                   Dnr 2019/00002  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.     
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 30                                                   Dnr 2019/00094  

Riktlinjer - Missbruk och beroendevård 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden antar reviderade Riktlinjer – Missbruk och beroendevård.      

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan 2015 haft riktlinjer för missbruk och beroendevård. 
Riktlinjerna har nu reviderats och uppdaterats.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av biståndschef Catharina Andersson, 2019-03-01, 
Riktlinjer – Missbruk och beroendevård 

Förslag på Riktlinjer – Missbruk och beroendevård       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Biståndschef Catharina Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 31                                                   Dnr 2019/00061  

Riktlinje för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvård 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje för läkemedelshantering inom Hälso-
och sjukvård.       

Bakgrund 

Till grund för läkemedelshantering i kommunal hälso-och sjukvård ligger 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården. Den har ersatt 
den tidigare föreskriften SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering i hälso-och 
sjukvården. Riktlinje för läkemedelshantering inom hälso-och sjukvård är nu 
reviderad utifrån HSLF-FS 2017:37.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2019-03-14, Riktlinje för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvård 

Förslag till Riktlinje för läkemedelshantering inom Hälso- och sjukvård 
framtagen av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson och 
reviderad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-02 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 32                                                   Dnr 2019/00062  

Riktlinje för arkivering - Dokumenthanteringsplan, Hälso- 
och sjukvård 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje för arkivering -
Dokumenthanteringsplan Hälso-och sjukvård, HoS.       

Bakgrund 

Verksamheten ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskriva 
tillvägagångssätt för hur arkivering och gallring av patientjournaler ska utföras. 
Riktlinje för arkivering-Dokumenthanteringsplan Hälso-och sjukvård, HoS har 
reviderats gällande dokumenthanteringsplanen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2019-03-14, Riktlinje för arkivering – Dokumenthanteringsplan, Hälso- och 
sjukvård, HoS 

Förslag till Riktlinje för arkivering – Dokumenthanteringsplan, Hälso- och 
sjukvård, HoS framtagen av sektorchef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, reviderad av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund     

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-02 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 33                                                   Dnr 2019/00063  

Riktlinje för sammanhållen journalföring och nationell 
patientöversikt, NPÖ 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje för sammanhållen journalföring och 
nationell patientöversikt, NPÖ.       

Bakgrund 

Patientdatalagen, PDL (SFS 2008:355) skapar juridiska möjligheter för 
vårdgivare att elektroniskt ta del av vårddokumentation hos annan vårdgivare 
när behov uppstår genom sammanhållen journalföring och direktåtkomst av 
journaluppgifter via NPÖ. För att ta del av patientuppgifter i NPÖ krävs att 
man har en patientrelation, patientens samtycke samt att det har betydelse för 
vården av patienten. Riktlinje för sammanhållen journalföring och nationell 
patientöversikt, NPÖ har reviderats gällande att samtycke från patient gäller 
högst ett år, därefter ska omprövning ske.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2019-03-14, Riktlinje för sammanhållen journalföring och nationell 
patientöversikt, NPÖ 

Förslag till Riktlinje för sammanhållen journalföring och nationell 
patientöversikt, NPÖ reviderad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia 
Stenlund       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 34                                                   Dnr 2019/00095  

Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Restaurang Sand, Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut  

Socialnämnden beslutar att bevilja WR Restauranger AB organisationsnummer 
559166-5681 utökad serveringstid till kl 03.00; 20/4 (påskafton), 2/11 
(halloween) och 25/12 (juldagen) 2019 för servering till allmänheten på 
Restaurang Sand, Kungsgatan 5 i Mariestad. 

Villkor: 

Utifrån danstillståndet har polismyndigheten angett antal förordnade 
ordningsvakter som ska följas. 

Motivering: 

Förordnade ordningsvakterna ska säkra ordning och säkerheten under 
tillställningen. 

Detta beslut kan överklagas       

Bakgrund 

WR Restauranger AB, organisationsnummer 559166-5681 har hos kommunen 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera 
alkoholdrycker till kl 03.00 påskafton 20/4, halloween den 2/11 och juldagen 
den 25/12 2019 i samband med danstillställning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,  
2019-03-14, Ansökan om utökat tillstånd att servera alkoholdrycker, Restaurang 
Sand, Mariestad 
 
Underlag till ansökan upprättat av ANDT-handläggare Annica Bringsved,  
2019-03-14       
 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
ANDT-handläggare Annica Bringsved 
Restaurang Sand 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 35                                                   Dnr 2019/00007  

Remissvar avseende motion om försörjningsstöd i jultid 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.       

Bakgrund 

Marie Engström-Rosengren, Vänsterpartiet, föreslår i en motion att Mariestads 
kommun ger en julpeng till alla barnfamiljer som vid jultid har försörjningsstöd. 
För familjer som inte firar jul men uppmärksammar andra högtider, ska detta 
kunna lösas på annat sätt. 

Mariestads kommun följer riksnormen för försörjningsstöd, där det inte ingår 
särskild julpeng för barn eller barnfamiljer. Det sker även en utdelning ur 
sociala samfonden, då detta är möjligt, i december månad. Utdelning sker till de 
mest behövande och särskilt till familjer med barn.  

Kommunerna i Skaraborg hanterar frågan om extra försörjningsstöd till 
barnfamiljer på olika sätt, till exempel; särskild julpeng varje jul, högtidspeng att 
fördela under året, utdelning av fondmedel, utdelning av matkorg, utdelning av 
presenter. Frågan behöver utredas vidare, under vilka förutsättningar ska extra 
försörjningsstöd beviljas till barnfamiljer och vilka konsekvenser får detta.  

Behandling på sammanträdet 

Marianne Johansson (S) yrkar på tillägget att frågan ska utredas vidare av 
socialnämnden. Ola Bertilsson (S) tillstyrker Johanssons (S) tilläggsyrkandet. 

Ann-Christine Gustavsson (C) yrkar på bifall av motionen. Margareta 
Alexandersson (KD) tillstyrker Gustavssons (C) förslag. 

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp förslagen under proposition och finner 
att socialnämndens arbetsutskott beslutar att socialnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige anser motionen besvarad.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 
2019-03-18, Remissvar avseende motion om försörjningsstöd i jultid (KS 
2018/435) 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, Kf § 2018/111 

Motion från Vänsterpartiet genom Marie Engström Rosengren, 2018-12-07       
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Snau § 35 (forts.) 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 36                                                   Dnr 2019/00008  

Remissvar avseende medborgarförslag om att bygga ut 
boendet för äldre psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget 
besvarat.      

Bakgrund 

Yvonne Stridh och Carina Thunström i Mariestad har lämnat in ett 
medborgarförslag där de föreslår att boendet på Krontorpsvägen 17 ska byggas 
ut.  

Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-10 överlämna medborgarförslaget till 
socialnämnden för beredning, KF § 111. Ärendet inkommer till socialnämnden 
2018-12-27 och har beretts av individ- och familjeomsorgschef Anette 
Karlsson. 

Personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett 
omfattande vårdbehov kan beviljas särskilt boende som kan utföras på boendet 
Krontorp, med idag sex boendeplatser. 

Verksamheten har uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal 
platser för den målgruppen och med en delvis ändrad inriktning. Sektorn har 
påbörjat arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag, vilket behöver omfatta en 
beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i förhållande till vård- och 
omsorgs befintliga verksamheter, lokalisering och kostnader. Efter att 
beslutsunderlag finns framtaget kommer ärendet beredas för beslut i 
socialnämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 
2019-03-18, Remissvar avseende medborgarförslag om att bygga ut boende för 
äldre psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad (KS 2018/438) 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, KF § 2018/111 

Medborgarförslag från Yvonne Stridh och Carina Thunström, 2018-11-29       

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 37                                                   Dnr 2019/00001  

Uppdrag till sektorchefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott har inget uppdrag till sektorchefen på dagens 
sammanträde.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 38                                                   Dnr 2019/00003  

Information på sammanträdet 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

-Redovisning av ekonomin till socialnämnden  

-Sjuksköterskeorganisationen    

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


