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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 08:30-10:20 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

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

Övriga deltagare Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 51 
Agneta Rönnkvist, enhetschef 
Anette Karlsson, avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning 
Anitta Into, avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef 
Selma Bandic, tf. avdelningschef vård och omsorg 
Annika Larsson Maspers, tf. socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 49-61 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-06-14 

Anslagsdatum 2022-06-14 Anslaget tas ner 2022-07-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 49                                                   Dnr 2022/00004  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.       
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 50                                                   Dnr 2022/00015  

Månadsrapport april/maj 2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapportering för april/maj 2022.       

Bakgrund 

Månadsrapport för april återremitterades av nämndens arbetsutskott  
2022-05-24, varför denna månadsrapport innehåller nyckeltal och analyser 
avseende både april och maj månader. Kompletterande nyckeltal återfinns nu 
avseende antal medarbetare.  
 
För att tydliggöra och möjliggöra nämndens ansvar att följa utvecklingen inom 
sektors/de kommande två förvaltningarnas verksamhetsområden har en 
rapport tagits fram. Här presenteras det ekonomiska utfallet, viktiga nyckeltal 
inom personal, verksamhet och kvalitetsmått. Med utgångspunkt i dessa tal görs 
analyser och prognoser från avdelningschefer och sektorchef/förvaltningschef. 
 
Det är viktigt att allt ses i ett sammanhang, då det ekonomiska utfallet är 
avhängigt av hur våra verksamheter påverkas av både interna och externa 
faktorer. Att följa nyckeltal och i ett tidigt skede göra analyser ökar möjligheten 
att påverka. 
 
Månadsrapporten skall ses som ett levande dokument, där nyckeltal och 
kvalitetsmått kan variera över tid beroende på olika kritiska faktorer. Rapporten 
skall också ses som ett viktigt redskap för att kvalitetssäkra de siffror som 
förvaltningen presenterar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens möjligheter att i ett tidigt skede få ekonomiska analyser och 
prognoser ökar och därmed även möjligheten att vidta åtgärder för att hålla 
tilldelad budgetram.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla verksamheter som beviljas i socialnämndens verksamheter ska följas noga, 
vilket också kan påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de 
analyser som görs. 
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Bedömning ur social dimension 

Kvalitetsindikatorer ska följas i socialnämndens månadsrapport och därmed 
också kunna påvisa behov av kvalitetsutveckling för brukare/kunder inom våra 
verksamheter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Annika Larsson Maspers,  
2022-06-03     
 
Dokument: Månadsrapport april/maj 2022 upprättad av controller Daniel 
Andersson   

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson) 
(Tf. avdelningschef vård och omsorg Selma Bandic)  
(Controller Daniel Andersson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 51                                                   Dnr 2022/00029  

Jämförelse med andra framgångsrika kommuner avseende 
fallavvikelser, läkemedelsavvikelser och resultat i Svenska 
palliativregistret 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden tar del av informationen.       

Bakgrund 

MAS sammanställer hälso-och sjukvårdsavvikelser kvartalsvis och redovisar 
detta i månadsrapporten för Socialnämnden i maj, september och november. 
Den årliga sammanställningen redovisas sedan i Patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Från 2016 till 2018 så ökade de inrapporterade läkemedelsavvikelserna och 
under de senaste tre åren har antalet legat på i stort sett samma nivå.  
 
Antal rapporterade fallhändelser med och utan skada ökade också under åren 
2016-2018 för att sedan minska 2019-2020 och under 2021 går kurvan uppåt 
igen.  
 
Rapporten för Mariestads kommun 2021 i det Svenska palliativregistret visar att 
andel avlidna med trycksår är få. Att ordinationer på injektioner som är 
smärtstillande och ångestdämpande finns tillgängliga.  Förbättringsbehov 
kvarstår dock när det gäller dokumentation av brytpunktsamtal, smärtskattning 
och dokumentation av munhälsobedömning sista levnadsveckan.  
 
I samband med redovisningen av Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 så gav 
Socialnämnden medicinskt ansvarig sjuksköterska i uppdrag att jämföra 
kommunens patientsäkerhetsberättelse med andra framgångsrika kommuner 
avseende läkemedelsavvikelser, fallavvikelser och resultatet i Svenska 
palliativregistret. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor stöd och omsorg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Sammanställningen av hälso-och sjukvårdsavvikelser speglar till viss del vilket 
kvalitetsarbete som bedrivs i organisationen. Att registrera in avvikelser i ett 
avvikelsehanteringssystem är en liten del av arbetet och ger oss en siffra på 
antalet händelser. Det är händelseanalysen och vilka åtgärder man sätter in för 
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att en liknande händelse inte ska inträffa igen som ger ökad kvalitet på vården 
och en god patientsäkerhet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett kvalitetssäkringsarbete som bygger på rätt processer ger en positiv 
ekonomisk effekt på längre sikt.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2022-06-01 
 
Dokument: Jämförelse HoS-avvikelser 2022         

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 52                                                   Dnr 2021/00176  

Planerade avslut för placerade barn och unga 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att notera informationen.       

Bakgrund 

Socialnämndens kostnader 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. Ett arbete har påbörjats under 2021 för att kommunens 
hem för vård eller boende, HVB, ska ha kompetens att möta de behov de unga 
har som placeras vid externa HVB, och på så sätt bli konkurrenskraftiga.  
 
Socialnämnden har uppdragit till verksamheten att se över och planera för hur 
och när placering ska övergå till annan vårdform, i egen regi, eller avslutas. En 
utredning har lämnats till socialnämnden under oktober 2021, vilken nu följts 
upp av enhetschef Helena Sparrfeldt. 
 
Utredningen som presenterades i oktober 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. 
 
Nu aktuell rapport beskriver hur långt arbetet kommit inom de olika områdena 
och de åtgärder som vidtagits så här långt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett aktivt arbete med att minska antalet vårddygn minskar kostnaderna per 
placering, rapporten beskriver det arbete och de åtgärder som pågår och som 
krävs för detta. Detta är ett av socialnämndens arbete för att minska 
kostnaderna och ha en gynnsam effekt på kommunens ekonomi.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att rapporten inte har någon direkt påverkan ur en 
miljömässig dimension.  
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Bedömning ur social dimension 

Att kunna genomföra vård med god kvalitet är av stor vikt för resultatet för 
barnet. Barn och unga ska inte vara separerade från sina föräldrar längre än 
nödvändigt, därför är det beskrivna arbetet viktigt ur en social dimension. Att 
aktivt arbeta med vårdnadsöverflyttningar innebär att socialnämnden 
säkerställer att barn har fungerande vårdnadshavare.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och 
unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson, 2022-05-30 
 
Rapport – Planerade avslut för placerade barn och unga, upprättad av 
enhetschef Helena Sparrfeldt         

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson) 
(Enhetschef Helena Sparrfeldt)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 53                                                   Dnr 2021/00113  

Rapport - Utveckling av familjehemsarbetet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att notera informationen.       

Bakgrund 

Under åren 2021-2023 pågår ett utvecklingsarbete med familjehem i Mariestads 
kommun. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig familjehemsverksamhet för 
att öka antalet egna familjehem och inte vara beroende av att köpa tjänster av 
externa bolag.  
 
Två gånger om året, juni och december, redovisas arbetet och dess resultat 
inför socialnämnden.  
 
Flera av de planerade åtgärderna är genomförda. Det är för närvarande en 
vakans i arbetsgruppen, vilket bromsar upp utvecklingsarbetet, rekrytering 
pågår. 
 
Det stora arbetet är att rekrytera familjehem med kompetens att kunna ta emot 
även barn med utmanande beteende samt att kunna handleda och vägleda dessa 
i vardagen.  
Det finns idag fler egna familjehem än konsulentstödda. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för att köpa tjänster i form av familjehemsvård från privata utförare 
är cirka dubbelt så stor. Att socialnämnden har tillgång till egna familjehem är 
en av socialnämndens åtgärder för att minska kostnaderna och har en gynnsam 
effekt på kommunens ekonomi.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten bedömer att rapporten inte har någon direkt påverkan ur en 
miljömässig dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utöver minskade kostnader för familjehemsvård, per barn, innebär 
utvecklingsarbetet också att vården som erbjuds ska hålla god kvalitet för 
barnen.   



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/ 
funktionsnedsättning Anette Karlsson, 2022-05-31 
 
Uppföljning av planerade åtgärder, upprättad av enhetschef Helena Sparrfeldt     

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson) 
(Enhetschef Helena Sparrfeldt)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 54                                                   Dnr 2022/00048  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av tillsyn av gruppbostad, dnr 5.5.1-12112/2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget 

förslag.       

Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av 
gruppbostad. Underlaget för tillsynen utgörs av uppgifter som framkommit vid 
inspektionen av gruppbostaden i form av samtal med de boende samt vid 
intervju med personal och enhetschef. Inspektörerna har även tagit del av 
dokumentation.  
 
Socialnämnden ges möjlighet att ta del av underlaget och lämna synpunkter 
samt inkomma med yttrande senast 2022-06-23.  
 

 De individuella bedömningar som har gjorts kring vilka brukare som 
ska ha en ”tagg” för att kunna ta sig in och ut genom ytterdörren till 
gruppbostaden. 

 Vilka mindre ingripande åtgärder som har prövats. 

 Vid vilka tider ”taggen” behöver kompletteras med en kod för att ta sig 
in och ut genom ytterdörren. 

 Vilka åtgärder som nämnden har vidtagit med anledning av uppgifter 
om att en namngiven personal slagit en brukare. Uppgifterna framkom 
vid IVO:s inspektion i verksamheten och överlämnades muntligt till 
enhetschef.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att bedriva vård och omsorg med god kvalitet är en god ekonomisk 
hushållning. Efter en inspektion kan IVO begära att socialnämnden vidtar 
åtgärder för att säkerställa att verksamheten håller en god kvalitet. Beroende på 
vilka dessa åtgärder är kan det komma att innebära kostnader för 
socialnämnden eller kommunen i stort.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor stöd och omsorg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  
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Bedömning ur social dimension 

Boende i socialnämndens verksamheter ska tillförsäkras en god vård och 
omsorg. Delaktighet i samhället, självständighet och ett jämlikt bemötande är 
viktiga principer för verksamheterna inom Funktionsstöd och regleras i 
lagstiftningen. Genom IVO:s granskning ges verksamheten möjlighet att 
utveckla de delar som inte uppfyller kraven.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2022-06-08 

Inspektionen för vård och omsorgs begäran om yttrande och möjlighet att 
lämna synpunkter, daterad 2022-05-30      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
(Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 55                                                   Dnr 2022/00073  

Delegationsordning - Socialförvaltningen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta ny delegationsordning avseende 
Socialförvaltningen.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i sitt reglemente för socialnämnden bestämt 
socialnämndens verksamhetsområde och samtidigt delegerat till socialnämnden 
att fatta beslut för kommunen i angivna grupper av ärenden. 
 
Syftet med delegation är att avlasta nämndens mindre viktiga ärenden, så kallade 
rutinärenden, för att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att 
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.  
 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som styrelsen själv fattat. 
Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 
 
Efter att fullmäktige beslutat att dela sektor stöd och omsorg i två förvaltningar 
krävs att socialnämnden beslutar om en ny delegationsordning för 
socialförvaltningen. 
 
Utförliga instruktioner för delegationsordningen finns i dokumentet ”Anvisning 
för Delegationsordning”. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Delegationsordningen styr vem som är behörig att fatta särskilda beslut och 
bidrar till struktur och tydlighet i ansvarstagande i nämndens verksamheter och 
bidrar till god ekonomisk hushållning 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor stöd och omsorg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Delegationsordningen är en viktig del i rättssäkerheten i förhållande till enskilda 
som kommer i kontakt med myndigheten. Det är också viktigt i ett jämlikhets- 
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och jämställdhetsperspektiv att alla får samma bemötande oavsett vilken 
tjänsteperson en medborgare har kontakt med inom förvaltningen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Annika Larsson Maspers,  
2022-06-02 

Delegationsordning för socialförvaltningen, Mariestads kommun. 

Delegationsordning original med ändringar 

Anvisning för Delegationsordning          

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Tf. avdelningschef vård- och omsorg Selma Bandic) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 56                                                   Dnr 2022/00074  

Delegationsordning - Äldre- och omsorgsförvaltningen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta ny delegationsordning avseende Äldre- och 
omsorgsförvaltningen.        

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i sitt reglemente för socialnämnden bestämt 
socialnämndens verksamhetsområde och samtidigt delegerat till socialnämnden 
att fatta beslut för kommunen i angivna grupper av ärenden. 
 
Syftet med delegation är att avlasta nämndens mindre viktiga ärenden, så kallade 
rutinärenden, för att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att 
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.  
 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som styrelsen själv fattat. 
Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 
 
Efter att fullmäktige beslutat att dela sektor stöd och omsorg i två förvaltningar 
krävs att socialnämnden beslutar om en ny delegationsordning för 
socialförvaltningen. 
 
Utförliga instruktioner för delegationsordningen finns i dokumentet ”Anvisning 
för Delegationsordning”. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Delegationsordningen styr vem som är behörig att fatta särskilda beslut och 
bidrar till struktur och tydlighet i ansvarstagande i nämndens verksamheter och 
bidrar till god ekonomisk hushållning. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor stöd och omsorg har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Delegationsordningen är en viktig del i rättssäkerheten i förhållande till enskilda 
som kommer i kontakt med myndigheten. Det är också viktigt i ett jämlikhets- 
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och jämställdhetsperspektiv att alla får samma bemötande oavsett vilken 
tjänsteperson en medborgare har kontakt med inom förvaltningen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Annika Larsson Maspers,  
2022-06-02 

Delegationsordning för Äldre- och omsorgsförvaltningen, Mariestads kommun. 

Delegationsordning original med ändringar 

Anvisning för Delegationsordning         

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Tf. avdelningschef vård- och omsorg Selma Bandic) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 57                                                   Dnr 2022/00040  

Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Neuroförbundet Östra 
Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja Neuroförbundet Östra Skaraborg 
föreningsbidrag med 3 200 kr för verksamhetsåret 2022.      

Bakgrund 

I enlighet med Riktlinje för föreningsbidrag för sektor stöd och omsorg, skall 
föreningar som söker föreningsbidrag ha aktiviteter som kompletterar sektorns 
verksamheter. 

Föreningsbidraget ska: 

- främja ett brett socialt engagemang i kommunen 

- främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande 
verksamhet och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov 
inom sektorns ansvarsområde 

- stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som 
kompletterar sektorns insatser till enskilda. 

Neuro Östra Skaraborg har inkommit med en bidragsansökan om 3 200 kr för 
verksamhetsåret 2022. Föreningen arbetar för att skapa gemenskap och 
anordnar träffar för att ge råd, stöd och upplysning m.m. till de aktuella 
sjukdomsgrupperna. Medlemsantalet i Mariestad var vid årsskiftet 32 st. 

Till ansökan har bifogats verksamhets- och revisionsberättelse, balans- och 
resultatrapport samt årsmötesprotokoll avseende verksamhetsåret 2021. 

Verksamhetsåret 2021 erhöll Neuro Östra Skaraborg 3 400 kr i föreningsbidrag 
från Mariestads kommun. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens ekonomiska bidrag i form av föreningsbidrag, innebär att 
föreningarna i Mariestad ges möjlighet att komplettera kommunens verksamhet.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen aktuell miljömässig dimension. 
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Bedömning ur social dimension 

Socialnämndens föreningsbidrag ger föreningarna i Mariestad möjlighet att 
komplettera kommunens egen verksamhet med ytterligare insatser. Stödet är 
ofta i form av riktade insatser till personer och/eller grupper med specifika 
behov och är betydelsefullt ur en social dimension.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Annika Larsson Maspers,  
2022-06-13 

Dokument: Ansökan tillsammans med bilagda handlingar från Neuroförbundet 
Östra Skaraborg       
 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Neuroförbundet Östra Skaraborg) 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 58                                                   Dnr 2022/00046  

Ansökan om föreningsbidrag 2022 - SESAM Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja SESAM Mariestad föreningsbidrag med  
10 000 kr för verksamhetsåret 2022      

Bakgrund 

I enlighet med Riktlinje för föreningsbidrag för sektor stöd och omsorg, skall 
föreningar som söker föreningsbidrag ha aktiviteter som kompletterar sektorns 
verksamheter. 

Föreningsbidraget ska: 

- främja ett brett socialt engagemang i kommunen 

- främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande 
verksamhet och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov 
inom sektorns ansvarsområde 

- stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som 
kompletterar sektorns insatser till enskilda. 

SESAM Mariestad har inkommit med en bidragsansökan om 10 000 kr för 
verksamhetsåret 2022. Föreningen lyder under RSMH och arbetar för psykiskt 
sjuka och ensamma människor. Medlemsantalet för innevarande år är 17 st. 

Till ansökan har bifogats verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 
revisionsberättelse avseende 2021. Verksamhetsåret 2021 erhöll SESAM 
Mariestad 10 000 kr i föreningsbidrag från Mariestads kommun. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens ekonomiska bidrag i form av föreningsbidrag, innebär att 
föreningarna i Mariestad ges möjlighet att komplettera kommunens verksamhet.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen aktuell miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Socialnämndens föreningsbidrag ger föreningarna i Mariestad möjlighet att 
komplettera kommunens egen verksamhet med ytterligare insatser. Stödet är 
ofta i form av riktade insatser till personer och/eller grupper med specifika 
behov och är betydelsefullt ur en social dimension.       
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Annika Larsson Maspers,  
2022-06-13  

Dokument: Ansökan tillsammans med bilagda handlingar från SESAM 
Mariestad      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(SESAM Mariestad) 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 59                                                   Dnr 2022/00057  

Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Brottsofferjouren Norra 
Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren Norra Skaraborg 
föreningsbidrag om två kronor per innevånare Mariestad för verksamhetsåret 
2022.      

Bakgrund 

I enlighet med Riktlinje för föreningsbidrag för sektor stöd och omsorg, skall 
föreningar som söker föreningsbidrag ha aktiviteter som kompletterar sektorns 
verksamheter. 

Föreningsbidraget ska: 

- främja ett brett socialt engagemang i kommunen 

- främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande 
verksamhet och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov 
inom sektorns ansvarsområde 

- stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som 
kompletterar sektorns insatser till enskilda. 

Brottsofferjouren Norra Skaraborg har inkommit med en bidragsansökan om 
två kronor per innevånare Mariestad för verksamhetsåret 2022. Föreningen 
arbetar med att bistå brottsoffer, samt verkar för att sprida kunskap om 
brottsoffers situation och i övrigt verka för brottsförebyggande åtgärder. 
Föreningen är sedan flera år medlem i Brottsofferjouren Sverige. 

Till ansökan har bifogats verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 
revisionsberättelse avseende år 2021. Verksamhetsåret 2021 erhöll föreningen 
två kronor per innevånare Mariestad i föreningsbidrag från Mariestads 
kommun. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens ekonomiska bidrag i form av föreningsbidrag, innebär att 
föreningarna i Mariestad ges möjlighet att komplettera kommunens verksamhet.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen aktuell miljömässig dimension. 
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Bedömning ur social dimension 

Socialnämndens föreningsbidrag ger föreningarna i Mariestad möjlighet att 
komplettera kommunens egen verksamhet med ytterligare insatser. Stödet är 
ofta i form av riktade insatser till personer och/eller grupper med specifika 
behov och är betydelsefullt ur en social dimension.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Annika Larsson Maspers,  
2022-06-13 

Dokument: Ansökan tillsammans med bilagda handlingar från 
Brottsofferjouren Norra Skaraborg      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Brottsofferjouren Norra Skaraborg) 
(Tf. socialchef Annika Larsson Maspers) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 60                                                   Dnr 2022/00005  

Information 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott informeras om följande: 

- Funktionsbeskrivningar  

- Ukraina.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 61                                                   Dnr 2022/00006  

Uppdrag till socialnämndens verksamheter inkl. genomgång 
av pågående uppdrag 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

 Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget ytterligare uppdrag nämndens verksamheter.   

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag efter arbetsutskottet och nämnd i maj 2022      

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 

 


