Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, tisdagen den 3 oktober 2017 kl 08:30-11:40

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
Björn Fagerlund (M), ledamot
Leif Johansson (S), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom §§ 272-273
Pia Möller, ekonom §§ 272-273
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 272-273 och 277
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 272-273
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 272-276 och 282
Joakim Stier, arbetsmarknadschef § 276
Annica Bringsved, alkoholhandläggare §§ 278-281
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg §§ 272-273
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 272-283

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-10-03

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Anslagsdatum

2017-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-11-01

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 272

Dnr 2017/00003

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för
september 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende
september år 2017.
2. Socialnämnden noterar informationen avseende förslag på åtgärder för
att nå budget i balans efter uppdrag av socialnämnden den
19 september 2017 (Sn § 86/2017).
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar om en detaljerad ekonomisk redovisning för barn- och
ungdomsenheten för perioden mellan prognos 2 och prognos 3 2017 på
arbetsutskottets sammanträde i november.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten
upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter.
Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och
november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat månadsavstämning september år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning september, år 2017, visar ett underskott på 7 300 tkr i
verksamheterna inom IFO. Biståndsavdelningen visar ett överskott på 50 tkr
liksom de centrala delarna under sektorchefen som också visar ett överskott på
50 tkr. Vård och omsorg visar ett överskott på 3 250 tkr. Försörjningsstödet
visar ett nollresultat. Totalt underskott för socialnämnden är 3 950 tkr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Snau § 272 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-30
Dokument: Månadsavstämning september 2017, översikt baserad på uppgifter
tillgängliga 2017-09-30
Dokument: Månadsavstämning september 2017, detaljer, 2017-09-30
Dokument: Åtgärdslista med besparingar med anledning av delårsbokslut 2017
upprättad av chef för sektor stöd och omsorg, reviderad 2017-10-03

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 273

Dnr 2017/00156

Budget 2018

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Socialnämndens verksamheter har tilldelats en budgetram av
kommunfullmäktige inför 2018. Verksamheterna har arbetat fram en översiktlig
fördelning av de tilldelade medlen.
Detaljbudgeten är inte färdig. Ärendet återkommer till socialnämnd i november.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 274

Dnr 2017/00093

Verksamhetsberättelse 2016 för den
kommungemensamma socialjouren

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Sedan 2010 har det funnits en gemensam socialjour i Skaraborg. Enligt
överenskommelsen ska ärenden som rör barn och unga samt våld i nära
relationer prioriteras. Ärenden som rör socialpsykiatrin samt äldre- och
handikappomsorg hanteras inte av socialjouren.
Sedan start har verksamheten haft samma organisation och verksamhet men
efter en utvärdering 2015 har vissa förändringar genomförts rörande öppettider
och tillgänglighet. För att kunna genomföra denna förändring har bemanningen
utökats med en tjänst.
Antalet ärenden har mer än fördubblats sedan start. Från 2011 har
ärendemängden ökat från 700 till 1741 år 2016.
För att kunna ha dialog med kommunerna och följa utveckling, förändringar
och behov finns en referensgrupp med representanter från varje kommun.
Gruppen möts två gånger per år.
Det vanligaste ärenden som socialjouren handlägger är
1. Barn och ungdomsärenden
2. Boende och logi
3. Missbruk vuxna
4. Våld i nära relation
Sedan 2016 sker rapportering och ordförandebeslut via en e-tjänst.
De kommuner som socialjouren handlägger flest ärenden för är
1. Skövde
2. Falköping
3. Lidköping
4. Skara
5. Mariestad
Mariestads kommun har legat på plats 5 över tid.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-10-03

Snau § 274 (forts.)

De som kontaktar socialjouren i Skaraborg redovisas i tabellen nedan.
Förhållandet gällande Mariestad avviker inte från övriga Skaraborg.
Antal
Sökanden och privatpersoner
Polis
Socialtjänstens
uppdragstagare
Hälso- och sjukvården

%
885
282

51
16

255
134

15
8

Kontaktorsaker
När det gäller kontaktorsaker avviker Mariestad på det sättet att Barn- och
unga, omsorgssvikt är fler än genomsnittet i Skaraborg, liksom Psykisk ohälsa.
Se vidare nedanstående tabell.

Orsak till kontakt med socialjour 2016
Skaraborg %
Barn och unga, eget
beteende
Boende och logi
Barn och unga, omsorgssvikt
Missbruk vuxna
Psykisk ohälsa
Våld i nära relation

449
336
281
124
114
96

Mariestad %

26
19
16
7
6,5
5,5

18
14
26
8
17
3

16
12
23
7
15
2,6

Andra avvikelser
Falköping och Lidköpings kommuner avviker genom att kategorin Boende och
logi är den absolut största kontaktorsaken (40 %).
I Tibro kommun är Barn och unga med eget beteende den största
kontaktorsaken med 43 %. Tibro ligger även högt när det gäller vuxna med
missbruk, 18 %.
Liksom Mariestad ligger Tidaholm högt när det gäller Barn och unga,
omsorgssvikt 24 %, men också med kategorin Vårdnad, boende och umgänge
17 %. Medelvärdet för Skaraborg är 6 %.
Även Vara kommun avviker när det gäller Barn och unga, omsorgssvikt med
27 %

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Snau § 274 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-18

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 275

Dnr 2017/00069

Internkontrollplan 2017 - Redovisning av inkomna
anmälningar och ansökningar

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen
Bakgrund

Individ- och familjeomsorgen redovisar, efter varje kvartal, antalet inkomna
ansökningar och anmälningar om oro för barn, som inkommit till barn- och
ungdomsenheten. Redovisningen omfattar även jämförelse med 2016.

2017
Tid
Anmälningar Ansökningar Totalt
Kv 1
139
8
147
Kv 2
258
20
278
Kv 3
Kv 4
Summa
397
28
425

Utredningar Yttranden Antal personer
64
9
88
73
15
96

137

29

2016
Tid
Anmälningar Ansökningar
Kv 1
89
7
Kv 2
133
2
Kv 3
107
10
Kv 4
171
16
Summa
500
35

Totalt
96
135
117
187
535

Utredningar Yttrande
43
1
28
1
45
2
82
4
198
8

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-18

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

Utdragsbestyrkande

Antal personer
88
101
95
153

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 276

Dnr 2017/00157

Riktlinje för försörjningsstöd

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden antar Riktlinje för försörjningsstöd i enlighet med upprättat
förslag efter redaktionella förändringar.
Bakgrund

Syftet med riktlinjer för försörjningsstöd är likabehandling i kommunen när det
gäller bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd.
Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning i arbetet med ekonomiskt
bistånd. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska
inte tolkas som absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell
behovsprövning alltid göras och om sakliga skäl föreligger motiverar detta
avsteg från riktlinjerna. Vid bedömning om rätt till försörjningsstöd ska särskild
hänsyn tas till utsatta grupper; barn och unga, när någon varit utsatt för våld i
nära relation samt personer med funktionsvariation.
Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete/studier och vid behov få stöd för
att klara detta. De allra flesta som har behov av försörjningsstöd saknar ett
arbete. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin
egen försörjning. Därför blir verksamhetens uppgift att genom aktiva insatser,
skapa förutsättning för den enskilde att kunna ta detta ansvar. Det innebär att
när den enskilde ansöker för första gången så träffar han/hon samma dag en
arbetsmarknadssekreterare för en planering mot arbete/studier.
Utifrån att arbetssättet gällande försörjningsstödet har förändrats krävs nya
riktlinjer för försörjningsstöd. Under hösten 2017 kommer även våra
kommuninvånare att kunna e-ansöka vilket också förklarar de nya riktlinjerna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-18
Dokument: Förslag på Riktlinjer för försörjningsstöd

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-10-03

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 277

Dnr 2017/00151

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående
klagomål gällande servicebostaden Tranvägen

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 15 augusti 2017 mottagit
klagomål från en förälder till en person som bor på Tranvägen. Klagomålet
handlar om flytt från en servicebostad enligt LSS till ett likvärdigt boende.
IVO begär att nämnden yttrar sig över innehållet i klagomålet under följande
områden


Hur insatsen är utformad utifrån de enskildas individuella behov, till
exempel vad gäller stöd till socialt umgänge.



Hur många tjänster och med vilken tjänstgöringsgrad som är avsatt för
verksamheten.



Hur bemanningen är fördelad över dygnet i verksamheten.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2017-09-25
Dokument: Yttrande till Inspektion för vård och omsorg, 2017-09-20

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Enhetschef Mikael Josefsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 278

Dnr 2017/00152

Rönnlunds Källarkrog, tillfällig utökning av serveringstid

Arbetsutskottets beslut

Enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Mikael Rönnlund, Dillö, Hjorthammaren
13, 542 91 Torsö, servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i Rönnlunds Källarkrog, Hjorten, Nygatan 21 i Mariestad till kl
03.00 med datum 171028 och 171225.
Den utsträckta serveringstiden avser tillstånd fram till kl 03.00 inomhus i
restaurangen.
Bakgrund

Ansökan från Mikael Rönnlund avser utsträckt serveringstid till kl 03.00 i
samband med halloween den 28/10, samt juldagen den 25/12 2017. Nuvarande
tillstånd är till kl 02.00.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2017-09-21
Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-21

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
Rönnlunds Källarkrog

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 279

Dnr 2017/00153

Lalita Thai Kitchen, nytt serveringstillstånd

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Lalita Thai Kitchen AB, organisationsnummer 559122-0743, c/o Walais
Thai Kitchen, Hertig Karls Torg 6, 542 43 Mariestad tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i Restaurang Wilais Thai Kitchen, Hertig Karls Torg 6 i
Mariestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten året runt med serveringstid kl 11.0001.00 inomhus. På uteserveringen; kl 11.00-23.00 söndag-torsdag, samt kl
11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagar.
Bakgrund

Lalita Thai Kitchen AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap
2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker i Wilais Thai Kitchen, Hertig Karls Torg 6 i Mariestad.
Ansökan avser servering till allmänheten året runt med serveringstid kl 11.0001.00 inomhus. På uteserveringen; kl 11.00-23.00 söndag-torsdag, samt kl
11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg, 2017-09-25
Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-21

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 280

Dnr 2017/00154

Ha Long AB, nytt serveringstillstånd

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Ha Long AB, organisationsnummer 559059-8644, Läckögatan 10, 531
30 Lidköping, tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) servering av
vin och starköl i Ha Longs Kök, Kungsgatan 1 i Mariestad.
Tillståndet omfattar servering i restaurangen samt tillhörande uteservering, med
serverings-tid kl 11.00 – 22.00 alla dagar, året runt inomhus.
Bakgrund

Ha Long AB, organisationsnummer 559059-8644, Läckögatan 10, 531 30
Lidköping har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) att servera vin och starköl i Ha Longs Kök,
Kungsgatan 1 i Mariestad.
Ansökan avser servering i restaurangen samt tillhörande uteservering, med
serveringstid
kl 11.00 – 22.00 alla dagar, året runt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-21
Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-09-21

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 281

Dnr 2017/00155

Café Baltzar von Platen, nytt serveringstillstånd

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Vänerkust Konsult AB, Österbacken 2, 540 66 Sjötorp,
organisationsnummer: 556884-6975, stadigvarande servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Café Baltzar von Platen,
Slussvägen 110, 540 66 Sjötorp, enligt 8 kap 2 § Alkohollagen.
Tillståndet avser servering till allmänheten året runt med serveringstid kl 11.00
– 01.00 alla dagar, med servering inomhus i restaurangen, samt på tillhörande
uteservering.
Bakgrund

Vänerkust Konsult AB, Österbacken 2, 540 66 Sjötorp, har hos socialnämnden
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Café Baltzar von Platen,
Slussvägen 110 i Sjötorp.
Ansökan avser servering till allmänheten året runt med serveringstid kl 11.00 –
01.00 alla dagar, med servering inomhus i restaurangen, samt på uteserveringen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2017-09-21
Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2017-09-21

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 282

Dnr 2017/00088

Redovisning av ej verkställda beslut år 2017, kvartal 2

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut,
kvartal 2, år 2017 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO
har om beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet
att ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad
kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 2, 2017, rapporterar sektor stöd och omsorg 14 ej
verkställda beslut.
Fyra beslut är enligt LSS 9.9§, bostad för vuxna, är ej verkställda i tid.
Tre personer har erbjudits lägenhet och tackat ja men boendet är inte
inflyttningsklart.. En person har inte erbjudits på grund av resursbrist.
Två beslut enligt 9.4 § LSS, kontaktperson, är ej verkställda. Två
personer kan inte erbjudas på grund av resursbrist, det saknas
lämpliga uppdragstagare.
Två beslut om daglig verksamhet enligt 9.10 § LSS har ej verkställt då
de enskilda har tackat nej till erbjudan insats.
Sex beslut om kontaktperson enligt SoL är ej verkställda samtliga på grund av
resursbrist, det saknas lämpliga personer.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 201709-21
Dokument: Kvartalsrapport, inskickad 2017-08-30

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

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 283

Dnr 2016/00254

Information/diskussion

Arbetsutskottets beslut

Ingen information/diskussion på dagens sammanträde.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

