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Sammanträdesprotokoll 
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Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl. 08:30-10:00 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Sebastian Clausson (S), vice ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Margareta Alexandersson (KD), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Karin Utbo, sektorchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 64-70 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-05-12 

Anslagsdatum 2020-05-12 Anslaget tas ner 2020-06-04 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 64                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 65                                                   Dnr 2020/00105  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning med prognos 
2020, tertial 1 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen 
avseende tertial 1 per april månad.  

2. Socialnämndens arbetsutskott tar initiativ till en dialog med 
kommunstyrelsens arbetsutskott om socialnämndens prognostiserade 
underskott och de ekonomiska utmaningar som den pågående 
pandemin för med sig. 

3. Socialnämnden beslutar att ge sektorchef i uppdrag att: 

- Göra en analys av sektorns intäkter, fyra år tillbaka med skyndsam 
återrapportering. 

- Se över riktlinjer för biståndsbeslut avseende äldre och 
funktionshindrade samt tillhörande arbetsprocesser.    

- Intensifiera arbetet med att sälja platser på kommunens HVB-hem 
till externa aktörer. 

- Redovisa effekterna av anställnings- och inköpsstopp. 

- Starta arbetet med kombinerade tjänster, sektorsövergripande, 
tillsammans med utbildningsnämnden och tekniska nämnden.  

- Redovisa för nämnden hur kostnaderna för Covid-19 särredovisas. 

Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande.     

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Sektorn har upprättat en ekonomisk 
avstämning per april månad 2020 avseende socialnämndens verksamheter. 

Tertial 1 per april, år 2020, visar en avvikelse för socialnämnden med -18 800 
tkr. 

Sektorchefen visar ett resultat på -700 tkr som härrör till det besparingsbeting 
som fanns vid årets ingång här har sedan ett extra bidrag på 2 640 tkr, utdelning 
VänerEnergi, jämnat ut siffran. Arbetet med sparbetinget pågår dock i sin 
helhet. 
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Individ- och familjeomsorgsavdelningen visar -1 900 tkr, vård- och 
omsorgsavdelningen visar -4 100 tkr och biståndsenheten +1 900 tkr.  

Placeringar för barn- och unga visar ett underskott på -10 000 tkr och 
försörjningsstödet -4 000 tkr. Prognosen ska dock betraktas med mycket stor 
försiktighet med hänvisning till dokumentet; Tertial 1 – april 2020 
Socialnämnden, Stratsys. 

Prognosen innehåller en mycket stor osäkerhet avseende ökade kostnader för 
Coronaepidemin. Hittills har sjuktalen varit något högre under mars och april 
men utan att Mariestad geografiskt drabbats särskilt hårt av smitta. Sektorn har 
räknat på en något högre sjukfrånvaro, 10 %, vilket ökar kostnaderna med 
3 600 tkr under resten av året. Till detta kommer 500 tkr för skyddsutrustning, 
såldes totalt 4 100 tkr som ligger som underskott inom vård- och 
omsorgsavdelningen. 

Ytterligare en osäkerhet är de förlängda löneavtalen avseende personal inom 
sektorn.  

Parallellt med Coronakrisen fortgår alla de åtgärder som påbörjats för en ökad 
effektivitet, även om det går något långsammare än tidigare. Ambitionen är att 
sektorn ska lösa de ekonomiska utmaningar vi står inför under året.      

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) yrkar på att ge sektorchefen 
i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för budget i balans. 

Vidare yrkar Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) på att 
socialnämndens arbetsutskott tar initiativ till en dialog med kommunstyrelsens 
arbetsutskott om socialnämndens prognostiserade underskott och de 
ekonomiska utmaningar som den pågående pandemin för med sig. 

Ordförande Richard Thorell (M) yrkar på att socialnämnden ska: 

 Intensifiera arbetet med att sälja platser på kommunens HVB-hem till 
externa aktörer. 

 Redovisa effekterna av anställnings- och inköpsstopp. 

 Starta arbetet med kombinerade tjänster, sektorsövergripande, 
tillsammans med utbildningsnämnden och tekniska nämnden.  

 Redovisa för nämnden hur kostnaderna för Covid-19 särredovisas. 

 Göra en analys av sektorns intäkter, fyra år tillbaka med skyndsam 
återrapportering.  

Ann-Christine Gustavsson (C) och tillstyrker sektorchefens förslag och samtliga 
tilläggsyrkanden utom att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram en åtgärdslista 
för budget i balans. 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslag till beslut och tilläggsyrkandena 
utom att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för budget i 
balans och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. 
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Därefter tar ordförande Richard Thorell (M) upp tilläggsyrkandet om ge 
sektorchefen i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för budget i balans och finner 
att arbetsutskottet avslår tilläggsyrkandet.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-05-07 

Dokument: Tertial 1 – april 2020 Socialnämnden, Stratsys 

Dokument: Uppföljning socialnämnden april 2020, Stratsys      

 

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

Snau § 66                                                   Dnr 2020/00022  

Uppföljning enligt socialnämndens ekonomiska årshjul 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

I socialnämndens ekonomiska årshjul återfinns olika typer av rapporter olika 
månader. Detta för att ge en bred bild av sektorns verksamheter avseende både 
ekonomi och verksamhet. I maj månad redovisas: 

- Årsprognos efter vidtagna åtgärder, se annat ärende 

- Nyckeltal från interkontrollplanen 

- Redovisning av fokusområden  

Underlag för beslut 

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

Dokument: Redovisning av internkontroll upprättat av socialchef Karin Utbo, 
2020-04-29       

 

Expedierats till: 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Individ- och familjeomsorgschef barn och unga Anette Karlsson) 
(Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Chef för biståndsenheten Catharina Andersson) 
(Controller Annica Olsson) 
(Controller Pia Möller) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 67                                                   Dnr 2018/00004  

Ändring i avgifter för boendestöd 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra avgiften för 
boendestöd så att de som får stödet på grund av missbruk ska vara 
avgiftsbefriade.       

Bakgrund 

Socialnämnden beslöt den 30 januari 2018 att föreslå kommunfullmäktige att 
boendestöd skulle omfattas av samma taxa som hemtjänst (Kf § 18, 2018-02-
26). Motivet till detta vara att boendestödet till sin karaktär blivit mer lik 
hemtjänsten och att det därför inte fanns skäl att det ena skulle vara 
avgiftsbelagt och inte det andra. När beslutet togs gjordes ingen distinktion 
mellan de personer som får boendestöd på grund av en psykiatrisk problematik 
och de som får det på grund av missbruksproblematik. 

När beslutet togs förbisågs den regel som finns i 8 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
om att stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte ska medföra 
kostnadsansvar för den enskilde. Gränsdragningen är här svår att göra eftersom 
insatserna går i varandra. 

Maria Nova vuxenstöd ser inte att det är förenligt med socialtjänstlagen att ta ut 
en avgift för boendestöd som ges till personer med missbruksproblematik och 
föreslår därför att avgiften tas bort.  

Gränsdragningen mellan de som får insatsen på grund av ett missbruk och de 
som får det på grund av socialpsykiatriska faktorer är inte enkel att göra. En 
vägledning här kan vara vad personen ursprungligen har sökt för insats. En 
annan vägledning kan vara i vilket system personen hanteras, de som hanteras i 
Procapita VOO har i första hand insatsen utifrån socialpsykiatriska skäl medan 
de som hanteras i Procapita IFO har det utifrån ett missbruk. Om insatsen har 
behandlingsinslag ska den dock alltid vara avgiftsfri.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, individ- och 
familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into och enhetschef 
Malte Svensson, 2020-04-27       

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Chef för biståndsenheten Catharina Andersson), (Enhetschef Malte Svensson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 68                                                   Dnr 2020/00056  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Jamil Ossi 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Jamil Ossi, organisationsnummer 670713-
8358, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter för detaljhandel vid City Market, 
Stockholmsvägen 45, 542 33 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Jamil Ossi, organisationsnummer 670713-8358, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid City 
Markets, Stockholmsvägen 45, 542 33 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-04-30 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson 2020-04-29      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
Jamil Ossi 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 69                                                   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.  

- Tidigarelägga budgetarbetet enligt socialnämndens ekonomiska årshjul 
till socialnämndens sammanträde i juni.     

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 70                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget nytt uppdrag till sektorchefen.      

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2020-04-27      

 

 
 


