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Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Marianne Johansson (S), ledamot 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 71                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.       
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 72                                                   Dnr 2020/00092  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg - ej verkställt 
beslut avseende bostad för vuxna 9 § 9 LSS 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge upprättat förslag på yttrande 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 gäller ej verkställt beslut. 

Att verkställigheten av beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS blivit fördröjd kommer sig av att det inte funnit någon tillgänglig lägenhet 
som motsvarat behovet hos den enskilde.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och vård- och omsorgschef 
Britt Johansson, 2020-05-12 

Förslag på yttrande till Inspektionen för vård och omsorg upprättat av vård- 
och omsorgschef Britt Johansson, april 2020  

Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 

(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 73                                                   Dnr 2020/00093  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg - ej verkställt 
beslut avseende bostad för vuxna 9 § 9 LSS 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge upprättat förslag på yttrande 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 gäller ej verkställt beslut. 

Att verkställigheten av beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS blivit fördröjd kommer sig av att det inte funnit någon tillgänglig lägenhet 
som motsvarat behovet hos den enskilde.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och vård- och omsorgschef 
Britt Johansson, 2020-05-12 

Förslag på yttrande till Inspektionen för vård och omsorg upprättat av vård- 
och omsorgschef Britt Johansson, 2020-05-12   

Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 74                                                   Dnr 2019/00128  

Ofrivillig ensamhet och personer med demenssjukdom 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Frågan om ensamhet hos äldre har vart en prioriterad fråga för politiken i 
Mariestads kommun under en längre tid.  

Nu har sektorn sökt och erhållit statsbidrag med 1 800 tkr för att arbete med 
detta. Dessa statsbidrag riktas både till insatser till de med ofrivillig ensamhet 
men också till insatser för de som har drabbats av demenssjukdom. 

Verksamheten har utarbetat ett förslag till åtgärder och aktiviteter som kan 
starta så snart de restriktioner som nu gäller på grund av Coronapandemin 
släpper. Skulle detta dra ut på tiden så förväntar vi oss att statsbidraget kan 
användas även under 2021 och att vi då eventuellt får tänka till om ytterligare 
insatser som kan genomföras trots den pågående pandemin.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-05-20 

Utredning ”Ofrivillig ensamhet och personer med demenssjukdom” upprättad 
av biståndschef Catharina Andersson, vård- och omsorgschef Britt Johansson 
och demenssamordnare Pia Dahlberg, 2020-05-13       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 75                                                   Dnr 2020/00099  

Handlingsplan Brottsförebyggande rådet 2020-2024 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ, verkar för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i samhället. BRÅ tar fram fakta och sprider 
kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. 
BRÅ samarbetar med andra myndigheter, bl.a. kommuner. 

I Mariestads kommun finns ett lokalt BRÅ, som består av politiker, tjänstemän 
och kommunpolis, och samverkan sker med Töreboda och Gullspångs 
kommuner. Sammankallande till den lokala gruppen är säkerhetssamordnare. 

Inom ramen för Brottsförebyggande rådet har Mariestads kommun och 
Polismyndigheten Region väst, polisområde Skaraborg arbetat fram en 
handlingsplan för perioden 2020-2024. 

Tre fokusområden i handlingsplanen rör socialnämndens arbete; Våld i nära 
relation, Ungdomar i riskzon och unga kriminella samt Yrkes och 
livsstilskriminella. Verksamheterna har tagit fram aktiviteter och mål för att 
arbeta i enlighet med handlingsplanen.  

Regelbundet sker uppföljning av arbetet, som rapporteras till 
Brottsförebyggande rådet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef barn och unga Anette Karlsson, 2020-04-29 

Handlingsplan 2020-2024 mellan Mariestads kommun och Polismyndigheten – 
Region Väst, Polisområde Skaraborg       

 

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

Snau § 76                                                   Dnr 2020/00116  

Ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och hem för 
vård eller boende för en trygg kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutar om att dialogmöte med politiker och tjänstemän 
från socialnämnden och utbildningsnämnden, representanter från hem för vård 
eller boende samt polis ska genomföras. Syftet med dialogen är att bland annat 
att få ökad samsyn och samarbete kring problemställningar vad gäller personer 
med en utökad riskbild och som vistas i kommunen, med en långsiktig 
målsättning att skapa en tryggare miljö för invånare i Mariestads kommun. 

De frågeställningar som följer med inbjudan till det första mötet är: 
- Hur kan vi samarbeta för att hindra att ungdomar som placeras vid hem för 
vård eller boende (HVB) inte fortsätter med destruktivt normbrytande beteende 
i den nya kommunen?  
-Hur kan vi samarbeta när det upptäcks droger och/eller kriminalitet bland den 
här gruppen? 

Inbjudna är: 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämndens presidium samt 
utbildningsnämndens presidium 
-Representanter från Gryning vård AB (Söderåsens HVB, Skyddsenheten) 
-Representanter från Humana (Barrebacken, Källtorp, Solbacken akut, Sörby 
akut och Kilen) 
-Representant från Awita HVB  
-Representant från Muggebo HVB 
-Socialchef, utbildningschef, individ- och familjeomsorgen 
kommunpolis samt chef för Vänergymnasiet. 
 
Vid det första dialogmötet medverkar representanter från fyra olika vårdbolag 
som driver hem för vård eller boende för ungdomar i och runt Mariestads 
kommun, politiker och tjänstemän från socialnämnd och utbildningsnämnd 
samt från polisen. Efter detta har genomförts ytterligare två dialoger och en 
tredje är inplanerad till 2020-05-28.  

Mötena har resulterat i att kontaktvägar har skapats och kontaktuppgifter har 
spridits mellan de medverkande. Erfarenhets- och kunskapsutbyte har skett 
mellan de olika verksamheterna som varit gynnsamt och skapat ett mervärde, 
till exempel om hur och när poliskontakter ska tas och hur överlämning av 
information sker till mottagande skola. Vidare har information kunnat utbytas 
för att upprätta ett samarbete kring aktuella händelser och situationer. 
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Deltagande representanter har uttalat att dessa dialoger är värdefulla och att 
samarbetet mellan de olika verksamheterna fungerar bra. När det uppstår 
situationer som inte fungerar blir det lätt att ta kontakt med den det berör.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef barn och unga Anette Karlsson, 2020-05-22       

 

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

Snau § 77                                                   Dnr 2020/00022  

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, maj 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Enligt socialnämndens ekonomiska årshjul ska följande redovisas i juni: 
- Bruttokostnader och bruttointäkter 
- Sökta statsbidrag. 

 
I underlaget framgår att verksamhetens bruttokostnader ligger i nivå med 2019 
vid samma tid, detsamma gäller för de externa intäkterna. 

Vad gäller sökta statsbidrag har ett tillkommit som avser psykisk hälsa för barn 
och unga, 331 822 kr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-05-27  

Dokument: Uppföljning socialnämnden maj 2020 för socialnämnden, Stratsys      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Controller Annica Olsson) 
(Controller Pia Möller)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 78                                                   Dnr 2020/00104  

Socialnämndens yttrande över revisionsrapport om 
dokumenthantering 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till yttrande för vidare hantering av 
kommunstyrelsen.       

Bakgrund 

På uppdrag av kommunrevisionen har PwC genomfört en granskning av 
nämndernas dokumenthantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska 
nämnden säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering. Med ändamålsenlig 
dokumenthantering menas en dokumenthantering som följer gällande 
lagstiftning och kommunala styrdokument.  

Resultatet av granskningen redovisas i revisionsrapporten ”Granskning av 
dokumenthantering, Mariestads kommun”, daterad februari 2020.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer, stickprov och 
dokumentstudier och besvarar följande frågor:  

 Finns det beslutade riktlinjer för registrering, diarieföring och 
utlämnande av allmänna handlingar? 

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom 
förvaltningsorganisationen avseende registrering, diarieföring och 
utlämnande av allmänna handlingar? 

 Efterlevs styrdokument och rutiner för registrering, diarieföring och 
utlämnande av allmänna handlingar? 

 Finns det en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens 
dokumenthantering?  

 
PwC konstaterar i sin rapport att det finns beslutade riktlinjer för registrering, 
diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar liksom även riktlinjer 
antagna av fullmäktige som beskriver roll- och ansvarsfördelning för samma 
område. Vidare noteras i granskningen att det finns rutiner, handböcker och 
manualer som vägleder både förtroendevalda och tjänstepersoner i hanteringen 
av allmänna handlingar. Den centraliserade organisationen av 
nämndadministrationen är en tillgång då det bland annat bidrar till att skapa ett 
kvalitetssäkrat och likartat arbetssätt avseende dokumenthantering. PwC menar 
att beslutet om att centralisera nämndadministrationen tyder på en aktiv 
styrning av kommunstyrelsen.   

Den centraliserade organisationen för nämndadministration (här ingår 
socialnämndens nämndsekreterare) arbetar aktivt med att kompetensutveckla 
och utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner inom området 
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dokumenthantering. Detta, skriver PwC, skapar goda förutsättningar för 
nämnder och verksamheter att leva upp till lagkraven och de kommunala 
styrdokumenten. Samtliga rutiner och riktlinjer finns tillgängliga på intranätet, 
vilket underlättar för den enskilde medarbetaren att själv uppsöka information 
om ämnet. 

Inom socialnämndens ansvarsområden gjordes stickprov avseende utlämnade 
av allmän handling. I tre av fallen nekades utlämning av allmän handling med 
hänvisning till sekretessbelagda uppgifter i handlingen. I inget av fallen 
lämnades besvärshänvisning. I två av fallen fattades beslut av handläggare och i 
ett fall av avdelningschef. Enligt nämndens delegationsordning ska beslut om 
att inte lämna ut allmän handling fattas av enhetschef eller avdelningschef. Vid 
kontroll av socialnämndens protokoll, i anslutning efter nekande av 
utlämnande, framgår ingen redovisning av delegationsbesluten. 

Sektor stöd och omsorg kommer att revidera delegationsordningen för att 
förtydliga ansvarsfördelningen avseende utlämnande av allmän handling och 
säkerställa att förfrågningar om att ta del av allmän handling hanteras i enlighet 
med denna. Vidare kommer förtydligande göras att anmälan enligt 
delegationsordningen ska göras till nämndsekreteraren när en allmän handling 
nekas. Delegationsbeslutet redovisas då i protokollet på nästkommande 
socialnämnd. 

PwC konstaterar i rapporten att området dokumenthantering, inte har varit 
föremål för internkontroll under 2019, varken inom kommunstyrelsen eller 
övriga nämnder. Systematisk uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen 
görs dock kontinuerligt och löpande under året på tjänstemannanivå. 

Socialnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen. Svaret kommer att 
hanteras av kommunstyrelsen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och nämndsekreterare 
Helena Andersson, 2020-05-15 

Förslag till yttrande över revisionsrapport upprättad av socialchef Karin Utbo 
och nämndsekreterare Helena Andersson, 2020-05-15 

Revisionsrapport upprättad av PwC, ”Granskning av dokumenthantering i 
Mariestads kommun”, februari 2020       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Nämndsekreterare Helena Andersson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 79                                                   Dnr 2020/00118  

Analys av intäkter, fyra år tillbaka, inom socialnämndens 
verksamheter 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet då syftet med uppdraget 
var att särredovisa sektorns externa intäkter på ett sådant sätt att nämnden får 
en överblick över nuläget. Nämnden efterfrågar en intäktsanalys på detaljnivå 
per månad, fram till och med maj 2020. Vidare noterar arbetsutskottet att de 
totala externa intäkterna i detta ärende inte överensstämmer med motsvarande 
siffror i maj månads ekonomiska uppföljning.       

Bakgrund 

Socialnämnden har givit verksamheten i uppdrag att analysera de intäkter som 
sektorn har. Detta i strävan att kartlägga allt som kan bidra till en bättre 
ekonomisk situation. 

Underlaget åskådliggör den stora skillnad som varit över tid men som också 
beror på ett minskat mottagande av flyktingar och därmed också lägre 
kostnader för detta. 

Ambitionen att sälja tjänster som står i fokus i diskussionen om intäkter visar 
att vi sakta men säkert har ökat dessa intäkter, men samtidigt ska sägas att varje 
försäljning också kräver arbete så den förmodade vinsten är inte den summa 
som vi säljer för. 

Men att öka intäkterna på ett sätt så att dessa faktiskt bidrar till mer verksamhet 
för våra invånare är en viktig del i sektorns utvecklingsarbete.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) yrkar på återremiss av ärendet då syftet med 
uppdraget var att särredovisa sektorns externa intäkter på ett sådant sätt att 
nämnden får en överblick över nuläget. Nämnden efterfrågar en intäktsanalys 
på detaljnivå per månad, fram till och med maj 2020. Vidare noterar 
arbetsutskottet att de totala externa intäkterna i detta ärende inte 
överensstämmer med motsvarande siffror i maj månads ekonomiska 
uppföljning. 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp eget förlag till beslut och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-05-20 
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Dokument: Analys av socialnämndens intäkter år 2016-2019       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Controller Annica Olsson 
Controller Pia Möller 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 80                                                   Dnr 2020/00121  

Socialnämndens särredovisning av kostnader för Covid-19 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Socialnämnden har efterfrågat en redovisning av hur verksamheten säkerställer 
att kostnader kopplade till Covid-19 kan återsökas under hösten 2020 såsom 
regeringen utlovat. 

Sektorn följer en intern upprättad rutin och varje kostnad markeras med en 
särskild projektkod.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-05-26 

Dokument: Redovisning av hur Covid-19 särredovisas, daterat 2020-05-26       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 81                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.       

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Verksamheternas arbete i samband med Covid-19.  

- Rekrytering av ny avdelningschef för vård- och omsorg.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 82                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag.     

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2020-05-28      

 

 
 


