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Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 
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Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
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ANSLAGSBEVIS 
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 Helena Andersson  

   

   

   

 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 105                                                   Dnr 2021/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 106                                                   Dnr 2020/00205  

Uppföljning av intern kontroll - delår 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Bakgrund 

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att 
rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att 
verksamheten efterlever lagar och regler. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system 
och processer för den interna kontrollen. Hur kan den interna kontrollen 
byggas och fungera? Fyra byggstenar är väsentliga: 
 

- En robust organisation 
- Riskanalyser som riktar arbetet 
- Planerade åtgärder och kontroller 
- Uppföljning. 

 
I Mariestads kommun redovisas intern kontroll vid delårs- och helårsbokslut. 
Detta är en redovisning som avser delåret 2021.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-29 

Uppföljning intern kontroll 2021, delår 2021 för socialnämnden 
(Stratsysrapport) 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo)  
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom)  



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 107                                                   Dnr 2020/00209  

Redovisning årshjulet, oktober 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Socialnämnden har ett årshjul för uppföljning av ekonomi och verksamhet. I 
oktober månad redovisas, kostnad per timme inom vård och 
omsorgsavdelningen, samt fokusområden, IFO barn och unga, försörjningsstöd 
samt utvecklingen inom biståndsavdelningen med tillhörande antal timmar 
inom hemtjänsten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-08 

Dokument: Uppföljning årshjulet, september 2021 (Stratsysrapport)  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg) 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 108                                                   Dnr 2021/00175  

Anmälan enligt lex Maria 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Patient boende på ett särskilt boende fick trycksår grad 4 på hälen orsakat av 
brister i omvårdnad och immobilisering efter en höftfraktur. Detta ledde till 
ytterligare en sjukhusinläggning på grund av infektion och kraftiga smärtor. 
 
Av 3 kap. 5 § första stycket i Patientsäkerhetslagen (2010:659) så ska 
vårdgivaren anmäla händelser som har medfört en vårdskada till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2021-09-28 

Lex Maria utredning, 2021-09-28  

 

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

Snau § 109                                                   Dnr 2021/00172  

Riktlinje för risk-och händelseanalys 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta revidering av Riktlinje Risk- och 
händelseanalys.  

Bakgrund 

Riskanalyser ska utföras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa 
och som gör att verksamheten inte uppnår de krav och mål som ställs i lagar 
och föreskrifter (SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §). Riskanalys innebär att uppskatta 
sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt att bedöma vilka negativa 
konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. En riskanalys ska ske 
utifrån brukarperspektiv och kan utföras på individnivå, verksamhetsnivå eller 
på en övergripande nivå.  
 
Händelser som inträffar i verksamheten ska utredas, sammanställas och 
analyseras för att säkerställa kvaliteten. Händelseanalys ger kunskap om hur och 
varför händelser inträffat samt vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas för att 
förhindra att liknande händelser sker igen. Syftet är att upptäcka brister i 
organisationen. Händelser bedöms på liknande sätt som risker, det vill säga 
utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepande. 
 
Allvarliga händelser i verksamheten avseende hälso- och sjukvård ska enligt Lex 
Maria anmälas till Inspektionen för Vård och omsorg. På samma sätt ska 
allvarliga händelser inom den sociala verksamheten anmälas enligt Lex Sarah. 
 
Föreslagen riktlinje omfattar båda lagstiftningarnas efterfrågade åtgärder. Vad 
som tillkommit är att en oberoende person utreder eventuell lex Sarah, 
verksamhetutvecklare.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-23 

Förslag på Riktlinje Risk- och händelseanalys       
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg)  
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 110                                                   Dnr 2021/00177  

Stödpedagoger inom LSS-verksamheter 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Socialcheferna i Skaraborg beslutar 2015 att införa gemensam titulatur och 
kompetenskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet. De nya titlarna 
är stödassistent, stödpedagog eller stödbiträde när kompetenskraven inte 
uppnås.  
 
Syftet med införandet av yrkesrollen Stödpedagog i kombination med 
specificerade kompetenskrav, är att det ska bidra med en fördjupad pedagogisk 
kunskap inom funktionshinderområdet. Arbetet ska ingå i det vardagsnära 
arbetet. Detta är ett sätt att bredda och fördjupa kompetensen i verksamheten 
samt att höja kvalitén på inne-hållet i de insatser som den enskilde har behov 
av.  
 
I Mariestads kommun finns det i dagsläget sju stödpedagoger anställda, dessa 
har sin basplacering i en verksamhet och har ett särskilt ansvar för att driva det 
pedagogiska arbetet framåt. Under året har yrkesgruppen stödpedagoger 
utökats i syfte att öka kvaliteten inom våra verksamheter.  
 
Det finns 17 boenden inom LSS samt 14 personlig assistansgrupper, vissa 
boenden saknar tillgång till stödpedagog. För att alla verksamheter ska kunna få 
stöd i det pedagogiska arbetet finns det behov av att utveckla arbetet för 
stödpedagogerna och samtidigt skapa en likvärdig roll och fördelning av 
pedagogtid såväl som arbete förlagt inom LSS-verksamheterna.  
 
Den utökning av stödpedagogtjänst detta innebär finansieras genom ett 
effektivare arbetssätt som gynnar den boende.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson och socialchef Karin Utbo, 2021-09-28  

Rapport - Stödpedagoger i LSS-verksamheter, upprättad av avdelningschef 
Anette Karlsson        
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 111                                                   Dnr 2021/00176  

Planerade avslut för placerade barn och unga 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott lämnar följande uppdrag till sektorchefen:  

- Att får en uppföljning av arbetet med planerat avslut för uppföljning av 
barn och unga. Uppdraget ska redovisas till nämnden i april 2022.  

Bakgrund 

Idag finns 62 barn och unga placerade i familjehem eller hem för vård eller 
boende, HVB, varav fem är ensamkommande unga. Kostnaderna för 
placeringar ökar för varje år. Det pågår ett arbete för att kommunen ska ha fler 
egna familjehem och minska beroendet av att köpa familjehemsvård. På samma 
sätt pågår ett arbete för att kommunens hem för vård eller boende ska ha 
kompetens att möta de behov de ungar har som placeras vid externa HVB idag, 
samt bli konkurrenskraftiga. Flera placeringar vid HVB har pågått under flera 
år, vilket oftast inte gynnar den unge. 
 
En översyn och planering för hur och när placering ska övergå till annan 
vårdform, i egen regi, eller avslutas behöver göras. Uppdraget överlämnas av 
avdelningschef Anette Karlsson till tf. enhetschef, Pierre Lindwall. 
 

Utredningen belyser ett antal utvecklingsområden samt en tidsplan för 

genomförande: 

 Vårdplaner och Genomförandeplaner 

 Uppföljningar 

 Rekrytering av familjehem 

 Vårdnadsöverflyttningar och adoptioner. 

 
Beskrivna åtgärder bör sammantaget innebära tidigare hemtagningar, förkortade 
placeringstider, förbättrad arbetskvalité och att vårdnads- och 
kommunöverflyttningar prövas i högre utsträckning.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson, 2021-09-28 

Utredning – Planerade avslut för placerade barn och unga, upprättad av 
socialsekreterare Arijana Hamzagic och tf. enhetschef Pierre Lindwall    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga Anette Karlsson) 
(Tf. enhetschef Pierre Lindwall)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 112                                                   Dnr 2021/00179  

Rapport Dataspelklubben 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott lämnar följande uppdrag till sektorchefen:  

- Att utreda förutsättningarna för att använda dataspelsklubbens koncept 
i arbetet med hemmaplanslösningar för barn och unga. Uppdraget ska 
redovisas till nämnden i mars 2022.     

Bakgrund 

Sedan hösten 2019 bedriver sektor en dataspelsklubb inom ramen för daglig 
verksamhet enligt Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade 
(LSS). 
 
Socialnämnden har efterfrågat en rapport som klargör bakgrunden och 
uppdraget samt resultat av verksamheten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-24 

Rapport Dataspelsklubben       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
Socialchef Karin Utbo 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Enhetschef Monica Lange) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 113                                                   Dnr 2021/00180  

Rambeslut inom biståndsenheten 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att ge avdelningschef Malin Wihlborg i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att kunna införa rambeslut inom vård- och 
omsorgsavdelningen.       

Bakgrund 

I Mariestads kommun används arbetsmetoden individens behov i centrum, 
IBIC. Ett syfte med metoden är att individens stöd ska utformas utifrån det 
faktiska behovet och vara mindre styrt av vilka insatser som erbjuds i 
kommunen. Trots att IBIC används är risken stor att utredningarna styrs av 
vilka insatser som finns tillgängliga och beskrivs i våra riktlinjer. Ett sätt att 
frångå insatsstyrning är att biståndsbedömaren utreder behov och fattar 
rambeslut som bygger på antal besök vilket även överensstämmer med vår 
nuvarande taxa. Utföraren som får uppdraget får ett större ansvar att 
tillsammans med individen utforma stödet. Det skulle kunna leda till mer 
individuella bedömningar och mer individuella lösningar.  
 
Ett rambeslut kan innehålla olika typer av insatser utifrån behov. Omfattningen 
av beslutet styrs genom nivåer som bygger på antal besök. En schablontid kan 
kopplas till varje nivå.  
 
De vinster som rambeslut kan innebära är:  

 Större inflytande för individen i planeringen av stödet.  

 Ökad trygghet för individen då biståndsbedömare och utförare behöver 
ha en tätare kontakt för uppföljning. 

 Större fokus på individens behov för biståndsbedömaren.  

 Ett större ansvar för och inflytande över planeringen av stödet för 
utförarna. 

 Ökad attraktivitet i yrket genom att varje enskild anställd får ta ansvar 
över genomförandet av stödet till individen.  

 
En fortsatt utredning av vilka förutsättningar som krävs för att kunna införa 
rambeslut inom vård- och omsorgsavdelningen behöver genomföras.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg 
socialchef Karin Utbo, 2021-09-28    
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 114                                                   Dnr 2021/00102  

Svar på motion om terapikatter till demensvården 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Vård- och omsorgsavdelningen har sedan tidigare köpt in terapikatter med 
vibrapurr till äldreboendena inklusive ett korttidsboende. 
 
Socialnämnden föreslår med anledning av detta att kommunfullmäktige anser 
motionen vara besvarad.  

Bakgrund 

Riitta Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
köpa in en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvård.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att överlämna ärendet till 
socialnämnden för beredning. 
 
Vård- och omsorgsavdelningens äldreboenden inklusive Kolarebackens 
korttidsboende har sedan tidigare inköpt så kallade terapikatter med vibrapurr. 
Dessa används sedan dess i den dagliga vården. Något som har visat sig påverka 
oro, ångest och upplevd ensamhet bland de boende.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård- och omsorg Malin 
Wihlborg, 2021-09-27 

Motion från Riitta Holmblad (SD), daterad 2021-04-26  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 115                                                   Dnr 2021/00008  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Covid-19 i verksamheterna och ovaccinerad personal. 

- Åtgärder för Glimmervägens stödboende.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 116                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag.  
 
Arbetsutskottet har följande uppdrag till sektorchefen:  

- Att aktivt följa vilka individer som erhåller försörjningsstöd som finns i 
en aktiv åtgärd. Uppdraget ska redovisas till nämnden i december 2021.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2021-09-27      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


