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Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hemön, Stadshuset tisdag den 6 december 2016 kl 08:30-12:25

Beslutande

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

Övriga deltagare

Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 437-438
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 437-438
Annica Olsson, ekonom §§ 437-438
Pia Möller, ekonom §§ 437-438
Annica Bringsved, alkoholinspektör §§ 439-440
Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 444-445
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset den 9 december 2016

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 437-445

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-12-06

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-06

Anslagsdatum

2016-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-01-04
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 437

Dnr 2016/00049

Månadsavstämning för november 2016 för socialnämndens
verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende november
år 2016.
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 november år 2016 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning november, år 2016, visar på en budget i balans. Följande
avvikelse redovisar avdelningarna; Individ- och familjeomsorg + 900 tkr, vårdoch omsorg – 2 200 tkr, biståndsavdelningen – 1 250 tkr, de centrala
verksamheterna + 150 tkr och försörjningsstödet + 2 400 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson samt
ekonom Pia Möller, 2016-11-30
Månadsavstämning november 2016, översikt, baserad på uppgifter tillgängliga
2016-11-27
Månadsavstämning november 2016, detaljer, baserade på uppgifter tillgängliga
2016-11-27

Justerandes signatur

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 438

Dnr 2016/00062

Budget 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta internbudget avseende 2017 för
verksamheterna inom socialnämnden.
Janne Jansson (S) och Leif Johansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Socialnämndens verksamheter har tilldelats en budgetram av
kommunfullmäktige inför 2017. Verksamheterna har arbetat fram en
internbudget utifrån den tilldelade ramen.
Socialnämndens arbetsutskott återremitterade budgeten 2017 vid sammanträdet
2016-11-01 (Snau § 401). Majoriteten har nu arbetat fram en budget med
utgångspunkt från verksamheternas internbudget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, ekonom
Annica Olsson och ekonom Pia Möller, 2016-10-28, vilken är reviderad
2016-11-10.
Dokument: Socialnämnden Budget 2017, upprättad av ekonomer Annica
Olsson och Pia Möller, 2016-10-28, reviderad 2016-11-10.
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-06

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 439

Dnr 2016/00233

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Café
Holmen, Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja Anita Blomqvist Odén, organisationsnummer 670817-5929,
Guntorpsvägen 20, 548 93 Lyrestad tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i Café Holmen, Nygatan 32, 542 30 Mariestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten året runt med serveringstid kl 11.00
– 01.00 alla dagar, med servering inomhus i restaurangen, samt tillhörande
uteservering.
Bakgrund

Anita Blomqvist Odén, organisationsnummer 670817-5929, har hos
Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Café Holmen,
Nygatan 32, 542 30 Mariestad.
Ansökan avser servering till allmänheten året runt med serveringstider kl 11.00
– 01.00 alla dagar, med servering inomhus i restaurangen, samt tillhörande
uteservering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-11-21
Utredning upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-11-10
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 440

Dnr 2016/00055

Revidering av socialnämndens delegationsordning

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget förslag.
Bakgrund

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommun eller landsting att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegationsordningen utgör en förteckning av nämndens delegation till
verksamhetens tjänstemän. Den 19 december 2014 beslutade socialnämnden
(Sn § 168) att anta delegationsordning för socialnämnden. Ändringar har efter
det gjorts i socialnämnden vid följande tillfällen; den 8 mars 2016 (Sn § 33), den
21 juni 2016 (Sn § 73) och den 18 oktober 2016 (Sn § 92).
Delegaten träder in i nämndens ställe. Beslut som fattas av delegat är juridiskt
ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnd i samband med att beslutet
anmäls. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett
nämndbeslut. Ersättare för delegat är överordnad personal.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2016-11-28
Förslag till revidering av delegationsordningen för socialnämnden
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 441

Dnr 2016/00225

Digitalisering av socialnämndens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att ge uppdrag till sektorchef att inköpa nödvändiga
tjänster i syfte att införa elektronisk ansökan av försörjningsstöd utan att
invänta en kommunövergripande e-tjänstplattform.
Bakgrund

Nationellt pågår ett arbete med att digitalisera offentliga verksamheter.
Omfattningen är sådan att man kan prata om en transformering, i stället för
utveckling.
Ansökan om försörjningsstöd är ett exempel på digital tjänst som är möjlig att
införa. Individ- och familjeomsorgen använder verksamhetssystemet, Procapita,
en produkt av Tieto. Det finns möjlighet att köpa modul som hanterar
elektronisk ansökan samt ge den enskilde möjligheten att följa sitt ärende.
Medborgartjänsten kräver att den enskilde har tillgång till dator, surfplatta eller
smartphone samt inloggningsmöjligheter med ett mobilt bank-id eller liknande.
Det är rimligt att kommunen bistår enskilda med vägledning i
ansökningsförfarandet samt tillgång till dator om sådan saknas.
Det är viktigt att systemet klarar av kraven på sekretess. En tvåfaktorinloggning
med hjälp av t.ex mobilt bankId och personnummer är ett krav för säker
inloggning, denna lösning finns idag framtagen.
Det finns flera fördelar med en elektronisk hantering av ansökan. Det förenklar
ansökningsförfarandet för den enskilde. Handläggningen görs transparent och
den enskilde kan enkelt ta del av dokumentation och beslut. Det kommer även
att avlasta växel och reception som idag får ta emot mycket samtal som rör
frågor som rör handläggningen av ansökan samt förväntad utbetalningsdag.
Kostnaderna för inköp av moduler, underhåll, trafikavgifter,
inloggningsmöjlighet uppgår till 256 545 kr för år 1 och för nästa år 167 645 kr,
grundat på 2016 års priser. Finansiering sker inom befintlig ram för
försörjningsstödet.
Genomförd utredning visar att det finns lösningar för att kunna erbjuda
elektronisk ansökan om försörjningsstöd. Däremot behövs en e-tjänstplattform
som är kommunövergripande. Antingen avvaktar socialnämnden med att införa
eAnsökan tills det finns en kommunövergripande, eller till och med MTGövergripande, e-tjänstplattform eller också skapas en egen, tillfällig, lösning i
avvaktan på en e-tjänstplattform. En egen singellösning kan innebära att
elektroniska ansökningar kan vara möjliga under kvartal 1 2017. I de kostnader
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-06

Snau § 441 (forts.)

som presenteras i utredningen ingår sådan singellösning. Att invänta en etjänstplattform innebär ett betydligt senare införande.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) tillstyrker förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg
Utredning: Digitalisering av socialnämndens verksamheter upprättad av individoch familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2016-10-31
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 442

Dnr 2016/00226

Tillfälligt boende på Kolarebacken

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att öppna ett tillfälligt boende på Kolarebacken, plan 3.
Bakgrund

Våren 2015 genomförde sektor stöd och omsorg en behovsanalys/förstudie till
särskilt boende/trygghetsboende för äldre. Socialnämnden beslutade 2015-0609 att godkänna upprättad förstudie och att föreslå kommunstyrelsen att starta
projektering för nytt äldreboende.
Behovsanalysen visar att behovet av antal lägenheter i särskilt boende inom
Mariestads kommun kommer att öka och att det är åldersgruppen 85 år och
äldre som står för den största ökningen.
Genom rak uppräkning utifrån befolkningsprognos fram till 2030 och utifrån
hur många personer ur åldersgruppen 85 år och äldre som 2014-12-31 bodde i
särskilt boende finns det fram till 2030 behov av 74 nya lägenheter.
Resultatet av behovsanalysen/förstudien var på intet sätt överraskande utan
redan i Plan för äldreomsorgen i Mariestads kommun antagen av
Kommunfullmäktige 2007-11-26 finns angivet att ett nytt äldreboende med 50 60 lägenheter bör stå klart någon gång 2015 - 2020.
Under oktober månad 2016 har i snitt 26 - 33 personer väntat på att få
erbjudande om att få flytta till särskilt boende. Vilket ska jämföras med att det
för de tre första månaderna 2015 var 12 - 17 personer i snitt som väntade på
särskilt boende.
De allra flesta av de personer som idag väntar på särskilt boende gör det genom
att vistas på någon av kommunens korttidsplatser. Det har fått till följd att
kommunens korttidsplatser inte räckt till utan personer som blivit
utskrivningsklara inom slutenvården och som varit i behov av korttidsplats inte
kunnat erbjudas det utan fått stanna kvar på sjukhus.
Att kommunen inte klarar av att ta emot utskrivningsklara inom föreskriven tid
innebär med automatik att kommunen får betala ersättning till regionen per
dygn som den enskilde kvarstannar inom slutenvården, ersättningen för 2016 är
4085 kr per dygn. Mariestads kommun har till och med september 2016 betalt
152 tkr i betalningsansvar till regionen. Ytterligare 24 dagar har tillkommit
under oktober 2016 som ännu inte fakturerats kommunen.
Eftersom som antal personer som väntar på särskilt boende ökat finns det en
påtaglig risk för att antal betalningsdagar kommer att öka ytterligare. Förutom
Justerandes signatur
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ökade kostnader för kommunen så innebär bristen på lägenheter i särskilt
boende att personer som inte har behov av slutenvård upptar en plats på
regionens sjukhus. Sektor Stöd och omsorg har i budget 2016 ett anslag för
betalningsansvar på 100 tkr, ett anslag som redan har överskridits.
Efter det att den enskilde beviljats särskilt boende har kommunen tre månader
på sig att erbjuda en lägenhet i särskilt boende. Något som Mariestads kommun
med några få undantag klarat av fram till andra halvåret 2016. Men under
hösten 2016 har tiden det tar från beslut tills det att den enskilde erbjuds särskilt
boende stigit till i snitt 100 dagar. Kommunen klarar alltså inte längre gränsen
på tre månader, det finns därför risk för att Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) ska tilldöma kommunen sanktionsavgift. Den sanktionsavgift som
kommunen då tvingas betala motsvarar kommunens beräknade kostnad för
beviljad insats om den hade verkställts plus 25 procent.
Det går inte att dra någon annan slutsats än att Mariestads kommun i dagsläget
har för få lägenheter i särskilt boende för att kunna tillgodose det behov som
finns av denna insats.
Att inte vidtaga några andra åtgärder än att betala för dygn inom slutenvården
är både ur den enskildes synvinkel som kommunens ekonomi det allra sämsta
alternativet. Följden blir den samma om man väljer att utan ytterligare åtgärder
invänta att ett nytt särskilt boende ska stå klart.
Kommunen har fått möjlighet att hyra lokaler vid Kolarebacken för att där
tillfälligt bedriva särskilt boende. Totalt kan lokalerna rymma 13 särskilt
boendelägenheter.
Det finns i budgeten för Sektor stöd och omsorg inte utrymme för driften av
denna verksamhet utan det krävs ytterligare anslag till budgeten. Men utan
anslag för att driva ett tillfälligt särskilt boende kommer kommunens kostnader
för betalningsansvar vida överstiga kostnaden för driften av dessa 13 lägenheter
i särskilt boende.
Om inget görs är risken påtaglig att kommunen även kommer att tilldömas
sanktionsavgift av Inspektionen för vård och omsorg. Det finns i budget för
Sektor stöd och omsorg inga anslag för sanktionsavgifter.
Eftersom kostnaderna för det tillfälliga särskilda boendet kommer sig av ett
ökat behov orsakat av ökat antal äldre med omfattande omsorgsbehov är det
inte möjligt att hämta hem dessa kostnader genom minskade kostnader för
övriga verksamheter inom vård och omsorg.
Kostnaden för den tillfälliga verksamheten vid Kolarebacken är beräknad på
helårsbasis till 4840 tkr.
Verksamheten ska enbart vara igång tills det att ett nytt särskilt boende står
klart.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2016-11-17
Behovsanalys/förstudie till särskilt boende/trygghetsboende för äldre upprättad
av utredare Marianne Iwarson, 2015-05-18
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 443

Dnr 2016/00172

Information/diskussion

Redovisning av överflyttning av ärende och förhandsbesked

Det har inte skett några överflyttningar av ärenden och förhandsbesked.
Konsekvenser av byte av kommunchef

Sektorchef Lotta Hjoberg informerar om att man ännu inte vet vilka
konsekvenser bytet av kommunchef innebär för socialnämndens verksamheter.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 444

Dnr 2016/00142

Informationsärende - Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden tar emot information om Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan
Västra götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Bakgrund

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och
kommunerna i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn
av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och
samverkan inom områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälsooch sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska,
arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser
och övriga kompetenser.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg och
medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, 2016-11-24
Bildspel: Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 445

Dnr 2016/00232

Informationsärende - Patientrisker

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden tar emot information om patientrisker i norra hemsjukvården
av medicinskt ansvarig sjuksköterska..
Bakgrund

Som vårdgivare har vi ett ansvar att säkra verksamhetens kvalitet.
Verksamheten ska klargöra ansvarets fördelning så att framställda riktlinjer och
rutiner som behövs för att säkerställa kvalitén är kända och följs. Uppföljningar
av riktlinjer och rutiner sker dels genom fastställda egenkontroller men också i
samband med utredningar av risk- och avvikelseanmälningar.
Sjuksköterskor från hemsjukvårdsområde norr har sedan våren 2015 påtalat att
finnes risker för patientsäkerheten. I april 2016 skickade samma grupp av
sjuksköterskor ett nytt brev till ledningen för hälso- och sjukvård. Därefter
genomfördes en riskanalys som ännu inte åtgärdats i den omfattningen att
sjuksköterskor upplever situationen mindre riskfylld.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson
och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-11-24
Bildspel: Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet
Expedierats till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur
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