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Beslutande organ Socialnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdet genomförs på distans kl. 08:30-12:50 
 

Beslutande på distans Richard Thorell (M), ordförande  
Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 
Urban Claesson (M), ledamot 
Henrik Andersson (M), ledamot 
Margareta Alexandersson (KD), ledamot 
Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ola Bertilsson (S), ledamot 
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Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Riitta Holmblad (SD), ledamot 
Amanda Henrysson (C), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare på distans Catarina Läth (V), ersättare 
Cecilia Gustafsson, controller §§ 25-28 
Daniel Andersson, controller §§ 25-28 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 32 
Anna Brink, HR-konsult § 38 
Anitta Into, avdelningschef individ- och familjeomsorg vuxen och 
arbetsmarknadschef  
Anette Karlsson, avdelningschef individ- och familjeomsorg 
Malin Wihlborg, avdelningschef vård- och omsorg 
Karin Utbo, socialchef  
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 
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Sekreterare  Paragrafer §§ 24-46 
 Helena Andersson  
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Socialnämndens sammanträde på distans 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av    
covid-19 har socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) beslutat att 
genomföra socialnämndens sammanträde med deltagande på distans       
(Kf § 23/2020).  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. 
Ordförande kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt 
sammanträde. 

Socialnämnden ordförande Richard Thorell (M) inleder sammanträdet med 
att informera om det praktiska tillvägagångssättet vid den digitala 
sammanträdesformen. 
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Socialnämnden 

Sn § 24                                                   Dnr 2021/00005  

Godkännande av dagordning 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämnden 

Sn § 25                                                   Dnr 2021/00024  

Bokslut 2020 för socialnämndens verksamheter 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner bokslutet för socialnämndens verksamheter 2020.       

Bakgrund 

Sektor stöd och omsorg har sammanställt det ekonomiska bokslutet för 
verksamheterna inom socialnämnden 2020. 

Bokslutet för år 2020 visar på ett överskott i verksamheterna på 1 026 tkr. 
Centralt +8 935 tkr, individ- och familjeomsorgsavdelningen -514 tkr, 
försörjningsstödet -1 474 tkr, vård- och omsorgsavdelningen -8 586 tkr samt 
biståndsenheten +2 665 tkr.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-26 

Dokument: Årsbokslut 2020, Socialnämnden (Stratsysrapport)       

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Socialchef Karin Utbo 
Controller Daniel Andersson 
Controller Cecilia Gustafsson) 
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Socialnämnden 

Sn § 26                                                   Dnr 2021/00039  

Omdisponering av medel inom sektor stöd och omsorgs 
budget 2021 
  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att omdisponera 4 605 tkr från vård- och 
omsorgsavdelningen till IFO, barn och unga/LSS Vuxna avseende 
kostnaden för enhetschefer inom LSS Vuxna. 

2. Socialnämnden beslutar att omdisponera 4 851 tkr från IFO, barn och 
unga/LSS Vuxna till Placeringar barn och unga avseende nytt 
ersättningssystem för HVB-placeringar. 

3. Socialnämnden beslutar att omdisponera 524 tkr från IFO, Vuxna till 
vård- och omsorgsavdelningen avseende kostnad för sjuksköterska 
socialpsykiatri.        

Bakgrund 

Under januari 2021 har en omorganisation skett inom sektor stöd och omsorg 
och LSS Vuxna flyttade från vård- och omsorgsavdelningen till IFO, barn och 
unga. De medel som återstår att flytta till IFO, barn och unga är budgeten för 
enhetscheferna inom LSS Vuxna. 

Socialnämnden har beslutat om en ny resursfördelningsmodell avseende HVB-
platser. Det görs en omdisponering av medel från IFO, barn och unga/LSS 
Vuxna till placeringar barn och unga eftersom Ringvägen 1B omfattas av detta. 

Inom vård- och omsorgsavdelningen har en organisationsförändring för 
personal inom HSL-verksamhet skett under början av 2021. Det innebär att 
budget för den sjuksköterska som var på IFO, Vuxna kommer flyttas till vård- 
och omsorgsavdelningen. Detta innebär att all personal inom HSL-verksamhet 
kommer ha en gemensam enhetschef under vård- och omsorgsavdelningen. 

Omdisponeringarna görs för att få en mer korrekt uppföljning av 
verksamheternas intäkter och kostnader.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-03-03 

Dokument: Omdisponering av internbudget 2021       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Controller Daniel Andersson 
Controller Cecilia Gustafsson 
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Socialnämnden 

Sn § 27                                                   Dnr 2021/00054  

Ekonomisk prognos efter februari 2021 
  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner informationen.   

2. Minst hälften av statsbidraget på 12,8 miljoner ska gå till att förstärka 
den biståndsbedömda verksamheten inom äldreomsorgen. Vad gäller 
resterande del uppdras verksamheten att återkomma med förslag på hur 
vi kan förstärka det förebyggande arbetet gentemot äldre.  

Sebastian Ekeroth Clausson (S) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning).    

Bakgrund 

I sektorns årshjul för uppföljning av ekonomi och verksamhet ingår att efter 
årets två första månader göra en ekonomisk prognos för innevarande år. 
Arbetet som ligger bakom den här prognosen är inte lika omfattande som vid 
kommunens ordinarie prognoser, och detta i kombination med att det endast 
gått två månader ska den ses som mycket osäker. Den ger dock en riktning för 
månaderna framåt. 

Verksamheterna har ett underskott på ca 5,8 miljoner som går att hänföra till 
placeringar av barn och unga samt till försörjningsstödet. Det finns i dagsläget 
inte skäl att fatta några nya beslut om insatser.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden var att: 

1. Socialnämnden godkänner informationen.   

2. Socialnämnden beslutar att hälften av statsbidraget ska stå vård- och 
omsorgschefen till förfogande och hälften ska användas till 
utvecklingsprojekten ”Kontinuitet inom hemvården” och ”Ofrivillig 
ensamhet bland äldre”.  

Behandling på sammanträdet 

Ann-Christine Gustavsson (C) yrkar på följande ändring i punkt 2: Minst 
hälften av statsbidraget på 12,8 miljoner ska gå till att förstärka den 
biståndsbedömda verksamheten inom äldreomsorgen. Vad gäller resterande del 
uppdras verksamheten att återkomma med förslag på hur vi kan förstärka det 
förebyggande arbetet gentemot äldre. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) tillstyrker Gustavssons (C) ändringsyrkande.  
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Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag tillsammans 
med Gustavssons (C) ändringsyrkande i punkt 2 och finner att socialnämnden 
beslutar enligt förslagen.  

Sebastian Ekeroth Clausson (S) begär att få lämna en protokollsanteckning, 
vilket godkänns av ordföranden.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-03-09 

Dokument: Månadsuppföljning februari 2021, socialnämnden (Stratsysrapport)       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 28                                                   Dnr 2020/00209  

Redovisning årshjulet, mars 2021 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

I årshjulet för mars månad ska följande rapporter redovisas: 

• Kostnad per timme 

• Bruttokostnader och externa intäkter 

• Fokusområden, åtgärder och statistik: 
- Försörjningsstöd 
- Placeringar barn och unga 
- Antal beviljade timmar i hemvården samt utvecklingsarbetet inom 

biståndsenheten 

• Sjuktal samt övertid och mertid. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-03-10 

Dokument: Uppföljning årshjul socialnämnden mars 2021, socialnämnden 
(Stratsysrapport)    

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 29                                                   Dnr 2021/00031  

Redovisning av internkontroll 2020 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll för 2020 
avseende socialnämndens verksamheter.    

Bakgrund 

För att ha kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och 
kontrolleras i en internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller punkter 
som är kommunövergripande och beslutade av kommunstyrelsen samt 
internkontrollpunkter som är riktade mot socialnämndens verksamhet. Den 
fastställs årligen av nämnden. 

Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen under året. 

Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och 
vem som är ansvarig för kontrollen.    

Under 2020 har 14 områden kontrollerats i enlighet med plan. Genom att följa 
upp i enlighet med plan och analysera resultat upptäcks eventuella brister som 
då ges möjlighet att åtgärdas. Samtliga kontrollpunkter är uppfyllda. 

För 2020 har flera parametrar i planen lagts in under ”socialnämndens årshjul” 
varför de nästkommande år kommer att lyftas ut helt ur internkontrollplanen. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-03-05 

Dokument: Intern kontroll 2020 helår för socialnämnden (Stratsysrapport)  
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Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 30                                                   Dnr 2020/00205  

Internkontrollplan 2021 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2021.  

Bakgrund 

Nämnden ansvar för att internkontroll regleras i kommunallagen. En tydlig och 
stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever 
lagar och regler. 

Varje nämnd har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och 
processer för den interna kontrollen. Reglementet för detta finns antaget av 
kommunstyrelsen 2014-02-10, som syftar till att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Med intern kontroll 
ska följande mål uppnås:  

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
3. Efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera  

Nämnderna ska varje år anta en internkontrollplan. Olika granskningsområden 
bör väljas ut med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med 
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. 

Riskbedömningar har gjorts och de föreslagna punkterna för socialnämndens 
verksamheter härrör från de arbetsprocesser där ledningen för sektorn ser att 
det finns en ökad risk för avvikelser. 

Noteras bör att det i ”Sektorns årshjul” för uppföljning av ekonomi och 
verksamhet återfinns en rad andra faktorer som också är viktiga att följa för att 
säkerställa en god och säker verksamhet inom socialnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Sida 14 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-17 

Dokument: Förslag intern kontrollplan 2021, socialnämnden (Stratsysrapport)     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 31                                                   Dnr 2021/00032  

Förbättringsprojekt - ett arbetssätt för struktur samt 
information om pågående projekt 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Mall om förbättringsförsök 
Sektor stöd och omsorg har många olika verksamheter där det ständigt pågår 
utveckling. Chefer med verksamhetsansvar utvecklar och förbättrar sin 
verksamhet och det pågår många parallella processer.  För att dessa inte ska 
tappas bort eller för att verksamheterna inte ska arbeta med samma sak på flera 
ställen används en mall: ”Förbättringsförsök inom sektor stöd och omsorg”. 

Mallen ger en struktur i arbetet med förbättringar som i sin tur ger tydlighet och 
stöd i arbetet både där man mer sällan driver förbättring och för de som har 
flera processer aktuella på samma gång. 

Mallen innehåller följande rubriker:  
• Namn på projektet 
• Bakgrund 
• Ekonomi 
• Mål och syfte 
• Utgångspunkter i arbetet 
• Genomförande 
• Avgränsningar och samband 
• Uppföljning och redovisning 

Pågående förbättringsprojekt under våren 2021 
Inom IFO barn och unga/LSS 
Familjehem  
Utvecklingsarbete för fler egna familjehem och högre kvalité. 

Föräldrastödsprogram 
Alla föräldrar i Mariestad ska nås av olika typer av föräldrastödsprogram, 
samverkan med primärvård och skola. 

Clara ungdomscentrum  
En väg in för unga och deras föräldrar. 

Framtidens LSS 
Användning av digitala lösningar för utveckling och självständighet.  

Omstrukturering av HVB Pilen 
Anpassning efter förändrad efterfrågan. 
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Inom vård- och omsorg 
Personkontinuitet i vården 
Färre unika personal som besöker vårdtagarna i Hemvården, målet är 15. 

Demenscentrum 
Att samla alla kompetenser på samma ställe och utveckla så att verksamheten 
får fler som är specialiserade inom målgruppen och öka kvalitén. 

Mat och hälsa för äldre 
Maten och måltidens betydelse för den som är äldre, vad kan bli bättre och hur. 

Äldreomsorgens värdegrund 
Alla ska omfattas av den i riket gemensamma värdegrunden för äldreomsorg, 
information och diskussion i alla berörda verksamheter.  

God palliativ vård  
I verksamheterna bedrivs palliativ vård på många ställen, vad kan förbättras? 

Äldreomsorgslyftet  
Utbildningssatsning för undersköterskor. 

Brytpunktsprojektet 
Kartläggning av när det inte längre är ekonomiskt försvarbart att inte erbjuda 
särskilt boende. 

 
Inom IFO vuxna/AME 
Arbetsprocess handläggning och dokumentation, bostäder  
Utveckla en rättssäker och effektiv handläggning samt uppföljning av beslut om 
boende. 

Arbetsprocess handläggning av försörjningsstöd 
Utforma en rättssäker och ändamålsenlig handläggningsprocess vid ansökan om 
försörjningsstöd.  

Arbetsprocess integration 
Avgränsa uppdraget och skapa ändamålsenliga rutiner som stödjer den enskilde 
till självständighet.  

Övervältringseffekter från andra huvudmän 
Kartläggning av de kostnader kommunen får bära pga. andra huvudmän inte 
klarar sitt uppdrag. 

Arbetsprocess egen försörjning 
Tydliggörande av roller och uppdrag så att ingen enskild hamnar mellan 
stolarna. 

Arbetsprocess kontaktpersoner 
Antal kontaktpersoner ska minska till förmån för insatser via boendestöd. 

Våld i nära relation 
Uppdatering av handläggningsrutiner.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-15 

Dokument: Mall för förbättringsprojekt inom sektor stöd och omsorg    

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 32                                                   Dnr 2021/00047  

Anmälan enligt lex Maria 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Patient inom den kommunala hälso-och sjukvården faller ur sin säng i samband 
med personlig omvårdnad. Hen slår i huvudet och avlider 4 timmar senare till 
följd av skadorna som hen ådragit sig i fallet. 

Av 3 kap. 5 § första stycket i Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 
anmäla händelser som har medfört en vårdskada till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO).  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2021-03-08 

Lex Maria-utredning daterad 2021-02-26       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund 
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Socialnämnden 

Sn § 33                                                   Dnr 2020/00168  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 och 4, 2020 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.       

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 3 och 4, 2020. 

De rapporter som gäller avbrott i växelvård och dagverksamhet under period då 
verksamheterna stängts på grund av pandemin visar att flertalet kunde återfå 
sina insatser under hösten. Några avstår fortfarande utifrån smittorisk och har 
då erbjudits andra insatser.   

Större delen av besluten om bostad enligt LSS 9:9 har kunnat verkställas då nytt 
boende blev inflyttningsklart i november.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2020-03-09 

Dokument: Ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 

Dokument: Avbrott i växelvård kvartal 3, 2020 

Dokument: Avbrott i dagverksamhet kvartal 3, 2020 

Dokument: Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Socialchef Karin Utbo 
Enhetschef Agneta Rönnkvist 
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Socialnämnden 

Sn § 34                                                   Dnr 2021/00052  

Informationsärende - Projekt "Kontinuitet inom hemvården" 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

I samband med ett informationsärende om personalkontinuitet i hemtjänsten 
beslutade socialnämnden på sammanträdet i februari 2021 om en presentation 
av projektet med kontinuitet. 

Vid en årlig mätning och jämförelse under en sammanhängande 14 dagars 
period i sep/okt visar det sig att Mariestads kommun har ett högt antal enskilda 
besök hos kommunens hemvårdspatienter jämfört med 144 andra kommuner i 
Sverige. Detta avser personer över 65 år som är beviljade daglig hemvård med 
två eller flera besök per dag, utförda mellan kl. 07-22 och avser ordinarie 
personal som kommer in i den enskildes hem, larmpersonal är exkluderat.  

Förbättringsarbetet tar sin utgångspunkt i den årliga mätningen av hemvårdens 
enskilda besök hos kommunens hemvårdspatienter.  

Mål och syfte med projektet är en ökad kontinuitet i hemvården vid omfattande 
omvårdnadsinsatser, palliativ vård samt andra särskilda omständigheter och 
förutsättningar. Genom jämförande av siffror i Kolada med andra kommuner i 
Sverige, att utreda hur arbetet inom hemvården planeras och utförs samt 
genom IBIC. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Malin Wihlborg,  
2021-03-08 

Projektplan ”Kontinuitet inom hemvården, Mariestads kommun, december 
2020-2021” Samma dokument som på förra nämnden  

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Sida 21 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
Enhetschef Thomas Lundberg 
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Socialnämnden 

Sn § 35                                                   Dnr 2021/00014  

Informationsärende - Äldreomsorgslyftet 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Staten har beslutat om att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att utbilda 
personal på betald arbetstid i syfte att stärka kompetensen inom vård och 
omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer genom 
”Äldreomsorgslyftet”. Mariestads kommun har rekvirerar hela det belopp som 
anvisats och erhåller som mest 10 866 306 kr till detta ändamål. 

Idag har 14 medarbetare visat intresse att vidareutbilda sig till undersköterskor. 
Samtliga enhetschefer har fått i uppdrag att informera om och inventera sina 
verksamheter för att hitta ytterligare intresserade. Enhetscheferna omfattas 
också av satsningen och även de inventerar behovet för hur de ska kunna stärka 
sin kompetens. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Malin Wihlborg,  
2021-03-09  

Dokument: Projektplan ”Äldreomsorgslyftet, Mariestads kommun, oktober 
2020-2022” upprättat av vård- och omsorgschef Malin Wihlborg  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 36                                                   Dnr 2021/00044  

Demenscentrum Mariegärde 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och inväntar den kommande 
ekonomiska redovisningen av projektet i majnämnden.       

Bakgrund 

Vision 
Att skapa ett demenscentrum där all demensvård i Mariestads kommun samlas. 
Demenscentret ska även samla alla delar utanför det särskilda boendet som har 
anknytning till arbetet med demenssjuka.  

Mål och syfte 
Målsättningen med ett demenscentrum är att samla och sprida kompetensen 
om demensvården så att alla delar av verksamheten kan få del av värdefull 
kunskap och på så vis säkra kompetensförsörjningen inom området.  

Syftet är att med ett samlat grepp kunna möta demenssjuka och deras 
närstående och skapa förutsättningar för att bistå den som behöver stöd 
och hjälp med rätt insats i rätt tid. Syftet är även att med förebyggande stöd 
och hjälp möta och skjuta fram behovet av mer omfattande 
omvårdnadsinsatser.  

Nedan listas områden att arbeta med, alla idéer kommer att prövas och 
bedömas om de är möjliga att genomföra: 

• Samla all verksamhet i samma lokaler, demensboende, dagverksamhet 
m.m. 

• Vid renovering och/eller ombyggnation anpassa färg på väggar, golv, 
möblering efter studier som finns gällande miljö för demens.  

• Anpassa dagverksamhetstiderna till behovet, t.ex. eftermiddag istället 
för förmiddag. 

• Gemensamma aktiviteter för dagverksamhet och boende. 
• Blandade anhöriggrupper. Träffpunkt för både anhöriga till de som går 

på dagverksamhet och de som är anhöriga till boende för att t.ex. utbyta 
erfarenhet och ensamhet. 

• ”Nattis” 
• Med hjälp av dygnsrytmljus skapa ”sinnesrum”. 
• Skapa olika aktivitetsrum som är anpassade för personer med demens. 
• Skapa ett demensteam som ska vara hemtjänsten behjälplig med BPSD 

och stötta i omvårdnadsarbetet när det gäller bland annat bemötande 
och vid beteendepsykiska symtom. 
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• Personalen arbetar både med dagverksamhet och boende och viss 
personal även i demensteamet.  

• Eget kök som levererar mat till både boendet och utomstående som 
kommer hit och äter. Anhöriga kan äta ihop med sina närstående. Kan 
bli en naturlig träffpunkt för äldre. 

Nästa steg 
1. Att tillsammans med fastighetsavdelningen ta fram en tid- och 

kostnadsberäkning för en ombyggnation av Mariegärdes äldreboende i 
syfte att möjliggöra ett demenscentrum enligt ovan. 

2. Att återkomma med en rapport till socialnämnden i maj 2021 med 
framtagen tid- och kostnadsberäkning samt förslag till genomförande.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Malin Wihlborg,  
2021-03-02 

Dokument: Demenscentrum Mariegärde       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 37                                                   Dnr 2021/00012  

Ofrivillig ensamhet bland äldre 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.     

Bakgrund 

Att allt fler äldre upplever ofrivillig ensamhet blir allt vanligare och detta har 
förvärrats av den pågående pandemin. Mariestads kommun har inte någon 
specifik öppen verksamhet för äldre som kan bidra till att ensamheten minskar. 
Frågan om samverkan omkring detta har behandlats av det kommunala 
pensionärsrådet i syfte att engagera volontärer.  

Den ursprungliga ambitionen har varit att skapa just mötesplatser för äldre men 
pga. pandemin har detta tagit längre tid än förväntats. Mötesplatserna behöver 
kompletteras med andra insatser. 

Projektet har så här långt:  

- Startat en pilotgrupp omkring användandet av Ipads i syfte att öka 
kommunikationen mellan äldre i kommunen och deras anhöriga vänner 
med flera. En app ”Jitsi” har tagits fram som kommer att användas vid 
kommunikation mellan brukarna och anhörig. Det är en app som inte 
behöver ha ett inlogg och är godkänd. Ipads med tillbehör är beställda 
för ändamålet men det är lång leveranstid pga. rådande pandemi. 

- Ett samarbete med vård- och omsorgsprogrammet på Vadsbogymnasiet 
har skapats där brevväxling påbörjats mellan eleverna och ensamma 
äldre, vilket är mycket uppskattat. Tanken är att detta ska leda till fysiska 
träffar så snart pandemin klingat av. 

- Kontakt är tagen med Agneta Bergerus (PRO) och Ewa Colliander 
(SPF) för att diskutera medlemmarnas önskemål och möjligheter till 
samverkan.  

- Lokaler som är klara inför kommande träffpunkter är Humlet, 
Björkgården och Fredslund. Församlingshem i ytterområden går att 
hyra för denna typ av verksamhet. 

- Anitta Into, avdelningschef på Maria Nova är kontaktad angående 
samarbete gällande praktikplatser när väl träffpunkterna kan komma 
igång. 

- ”Ung Omsorg” är ett företag som har redovisat sin verksamhet och 
verksamheten har fått ett förslag på en möjlig samverkan med deras 
verksamhet i Mariestads kommun. Det är ett koncept som Mariestads 
kommun skulle kunna arbeta med utan att köpa tjänsten från Ung 
Omsorg. 
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- Planering av promenader och övriga uteaktiviteter pågår och förväntas 
starta i vår när vädret gör det möjligt att ses utomhus.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Malin Wihlborg,  
2021-03-09  
 
Dokument: Projektplan, Äldres ensamhet  
 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Sida 27 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Socialnämnden 

Sn § 38                                                   Dnr 2021/00033  

Redovisning av medarbetarenkäten 2020 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och överlämnar till presidiet att 
precisera återkoppling avseende arbetsmiljöenkäten.  

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 2, 
protokollsanteckning).    

Bakgrund 

Vartannat år görs en medarbetarundersökning i Mariestads kommun. Alla 
medarbetare får svara på ett stort antal frågor inom 13 olika frågeområden.  

En viktig faktor som detta år med all sannolikhet har påverkat resultat är den 
pågående pandemin. Den påverkar både vad gäller oro, information, egen hälsa 
och arbetsbelastning. 

På sektornivå ligger sektor stöd och omsorg strax under kommunen i övrigt. 
Men inom samtliga områden ligger sektorn över medelnivån (skalan är 0-5). 

Mycket av välmående och delaktighet är kopplat till chefskap. Inom sektorn 
finns det många chefer med mer än 30 underställda medarbetare. (Kommunens 
egen rekommendation är max 30 medarbetare per chef.)  

De olika uppdrag som sektorns medarbetare har att utföra är många gånger 
mycket krävande och är i sig en källa till stress oavsett arbetsmängd. Det ställer 
krav på nära ledarskap som i vissa delar är svåra att upprätthålla. 

Verksamheter som haft samma chef över tid och som också har en god 
lednings- och utvecklingsförmåga får bättre resultat av sina medarbetare. 

Hälsa är ett område där sektorns medarbetare har en högre sjuklighet och 
många anställda har ett fysisk ansträngande arbete med hög risk för 
belastningsskador osv. Det finns också medarbetare med uppdrag där det är en 
mycket hög risk för psykologisk stress som också kräver ett nära ledarskap. 

Ett genomgående resultat är att många upplever att de inte har tillräckligt med 
tid för att utför sitt uppdrag. Det är en svår nöt att knäcka då sektorns 
medarbetare har höga ambitioner och det är en stor arbetsmiljörisk att uppleva 
att man som anställd har högre ambitioner än uppdragsgivaren. Även här är det 
en ledningsfråga att klara av att stödja medarbetarna när man gör tillräckligt och 
vad som ska prioriteras.  

Noteras ska att i de frågor där var och en fått uppskatta sin egen delaktighet 
och förmåga så har sektorn de bästa resultaten. 
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Varje enhet arbetar med sitt resultat i följande steg: 

1. Återkoppling 
•Presentation av gruppens resultat 
•Benämna bra resultat  
•Visa på sämre resultat 
•Diskussion, reflektion och svara på eventuella frågor 

2. Handlingsplan 
•Gruppen väljer 2-3 prioriteringsområden som avdelningen ska fokusera på och 
förbättra 
•Gruppen tar fram en lösningsbeskrivning för varje punkt 
•Gruppen bestämmer planering, vem/vilka ska arbeta med varje punkt, 
eventuella kostnader etc. 

3. Implementering 
•Bestämmer hur gruppen följer upp handlingsplanerna 
•Sätta igång med förbättringsarbetet!  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Behandling på sammanträdet 

Socialnämnden är enig i att komplettera arbetsutskottets förslag till beslut med 
att ärendet ska lämnas över till presidiet för att precisera återkoppling avseende 
arbetsmiljöenkäten. 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut med 
nämndens komplettering och finner att socialnämnden beslutar enligt förslagen. 

Marie Engström Rosengren (V) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-17 

Resultat av medarbetarundersökning 2020, Stöd och omsorg 

Resultat av medarbetarundersökning 2020, Maria Nova 

Resultat av medarbetarundersökning 2020, Individ- och familjeomsorg       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
HR-konsult Anna Brink 
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Socialnämnden 

Sn § 39                                                   Dnr 2021/00035  

Socialnämndens innovationspris 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att inrätta ett innovationspris som delas ut på 
nationaldagen på Residenset.       

Bakgrund 

Ett av kommunens mål är att Mariestad ska vara en innovativ kommun och 
socialnämnden har därför beslutat om ett mål: 

”Socialnämnden har ett innovativt och hållbart förhållningssätt med fokus på 
digitala lösningar som skapar mervärde för dem vi är till för.” 

En aktivitet som ledningen föreslagit är att inrätta ett innovationspris för att 
uppmuntra och visa uppskattning för det utvecklingsarbetet som pågår i 
verksamheterna. Priset ska delas ut en gång per år och det är föregående års 
idéer som ska belönas. Verksamheterna föreslås få nominera bra idéer och 
priset ska delas ut på sista nämnden före sommaren.  

Priset utgörs av ett diplom och eventuellt något mer som kan gynna den 
aktuella arbetsplatsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-01-21       

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson 
Biblioteks- och museichef Linda Svensson 
Kultursamordnare Martin Hermansson 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into   



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Sida 30 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Socialnämnden 

Sn § 40                                                   Dnr 2021/00034  

Lokalutredning 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

Bakgrund 

2019 påbörjades en lokalutredning i syfte att skapa en övergripande bild av de 
lokaler som sektorn förfogar över, att kartlägga vad som ska fortsätta nyttjas i 
framtiden och i så fall hur och vad det kräver för ställningstaganden och beslut. 

Arbetet har skett parallellt inom fastighetsenheten och sektor stöd och omsorg. 

Under arbetet har konstaterats att det krävs en differentiering i vilka typer av 
frågor verksamheterna har och hur de ska hanteras och finansieras. 

Underlaget i dokumentet presenteras i förhållande till följande tre kategorier: 

1. Underhåll   
2. Om-ny-och tillbyggnationer 
3. Verksamhetsförändringar.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-03-03 

Dokument: Lokalplan sektor stöd och omsorg 2021-2024   

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg   
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Socialnämnden 

Sn § 41                                                   Dnr 2020/00206  

Remissvar avseende medborgarförslag att kommunen ska 
ställa personal till förfogande för rehabbad  
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att kommunen ska ställa 
personal till förfogande för rehabbad.   

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska avsätta personal 
för de föreningar som nyttjar rehabbadet vid Mariestads sjukhus, men som 
själva inte har kunnat uppbringa ledare för träningen. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning och beslut. 

Inom socialnämndens verksamhet finns det inte resurser att bemanna en sådan 
funktion.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-03-08 

Medborgarförslag, daterat 2020-10-14    

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Förslagsställare Klasse Bergman 
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Socialnämnden 

Sn § 42                                                   Dnr 2020/00207  

Svar på motion om handlingsplan för att lindra effekterna av 
ekonomisk utsatthet  
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till att det redan finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för 
barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet.  

Marie Engström Rosengren (V), Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne 
Johansson (S), Ola Bertilsson (S) och Gun-Britt Alenljung (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.     

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) inkom i oktober 2020 med en motion att ta 
fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer. Syftet med motionen är att lyfta barnperspektivet och synliggöra 
barnens situation som pandemin har försatt barnen i. 

Idag arbetar individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med 
barns utsatthet i sitt dagliga arbete. Socialtjänsten möter barnfattigdom i flera av 
de ärenden som inkommer. Anmälningar kan komma från privatpersoner, 
polis, skola, förskola/fritids, vuxenenheten (socialtjänst) eller andra 
myndigheter. Socialtjänsten arbetar bland annat med akut bistånd i form av 
boende vid vräkningar där det finns barn i familjen, insatser för att stötta 
föräldrar i föräldraskap och sin livssituation, samarbete med andra viktiga 
aktörer i gemensamma ärenden, till exempel budget- och skuldrådgivare 
och/eller försörjningsstöd. Det finns ett samarbete med skola för att ”finna” 
barn som lever i utsatthet och ett samarbete med Öppna förskolan där flera 
familjer kan identifieras. Vid bedömning av rätt till bistånd tas extra hänsyn till 
barnperspektivet. Extra hänsyn tas till barn i hushållet vid bedömning av el- och 
hyresskulder. Utöver det tas extra hänsyn till barn i hushållet vid 
kompletterande ansökningar för exempelvis kläder, möbler och cyklar. 

Kommunens fritidsgårdsverksamhet är öppen och inkluderande för alla. 

Verksamheten utgår från demokratiska och solidariska principer samt 
stimulerar deltagande på lika villkor oavsett biologiskt eller socialt kön, sexuell 
läggning, social status, etnicitet eller ålder. 

Kultur och fritidschefen har i uppdrag att inrätta en Fritidsbank i Elvärkets 
lokaler. Syftet med fritidsbank är att få Mariestadsborna att röra på sig mer. 
Vem som helst kan låna utrustning på en fritidsbank, såväl invånare som 
besökare. 
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I skolan arbeta barn- och elevhälsan för att identifiera och stödja barn och unga 
som lever i alla former av utsatthet, även ekonomisk, för att på olika sätt kunna 
kompensera och hitta lösningar för allas möjligheter till deltagande. 

Barnkonventionen är nu lag och vid allt beslutfattande ska barnperspektivet 
beaktas, så även avseende beslut om avgifter för att nyttja de anläggningar som 
kommunen har för olika typer av fritidsaktiviteter. 

Sammanfattningsvis finns det ett skyddsnät för barn och unga i ekonomisk 
utsatthet som anses tillräckligt, varför någon särskild handlingsplan för barn i 
ekonomisk utsatthet inte bedöms bidra med något som inte redan finns i 
Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifalla motionen. 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag att avslå 
motionen. 

Samtliga ledamöter från socialdemokraterna tillstyrker Engström Rosengrens 
(V) yrkande. 

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-25 

Motion från Marie Engström Rosengren (V), daterad i oktober 2020  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 43                                                   Dnr 2021/00030  

Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2022 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022.       

Bakgrund 

Ärendet handlar om förlängning av partsgemensamma avtalet till och med år 
2022.  

Handlingsplanen för psykisk hälsa innehåller 15 mål fördelade på barn/unga 
och vuxna. Den förlängning av handlingsplanen som arbetats fram följer den 
föregående då målen fortsatt bedöms vara aktuella och då arbetet bedöms börja 
göra skillnad. Årliga uppföljningar av handlingsplanen görs av ett fristående 
företag. 

Styrgrupp psykisk hälsa (regional styrgrupp under Vårdsamverkan Västra 
Götaland) har arbetat fram handlingsplan, förslag till fördelning av medel och 
medföljande uppdrag. Det handlar på regional nivå om uppdrag för 
brukarinflytande, suicidprevention, samsjuklighet, integrerat arbete och 
Samordnad Individuell plan (SIP). Delregionalt har uppdragshandlingar och 
fördelning av medel resulterat i arbete enligt nedanstående: 

- Samverkanskompetens 
- Samordnad Individuell plan (SIP) 
- Samsjuklighet 
- Barn/unga 
- Suicidprevention. 

Förutom arbete inom ramen för vårdsamverkan har uppdrag och medel också 
tilldelats kommunsidan för pågående arbete med suicidprevention.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-19 

Protokollsutdrag § 7, Skaraborgs Kommunalförbund 

Förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-
2022.      

 

Expedierats till: 
Skaraborgs Kommunalförbund (info@skaraborg.se) 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 

 

mailto:info@skaraborg.se
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Socialnämnden 

Sn § 44                                                   Dnr 2021/00008  

Information på sammanträdet 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Covid-19 i socialnämndens verksamheter.  

- Arbetsmiljön på Lotsen.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 45                                                   Dnr 2021/00010  

Redovisning av delegationsbeslut 
  

Delegationsbeslut bostadsanpassare (SN 2021/2) 

Delegationsbeslut om bostadsanpassning för februari månad 2021 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-02-23 och 2021-03-23 
anmäls och läggs till handlingarna.       

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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Socialnämnden 

Sn § 46                                                   Dnr 2021/00009  

Handlingar att anmäla 
  

1. Beslut från kommunfullmäktige avseende motion om 
smittskyddsstrategi. 
SN 2020/142 

 
2. Revisionsrapport avseende granskning av uppföljning och kontroll av 

särskilt boende. 
SN 2021/65 

 
3. Kommunstyrelsens beslut avseende överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen – Samverkan för 
barns och ungas hälsa. 
SN 2021/13       

 

Socialnämnden finner handlingarna anmälda. 
 



Från: Sebastian Clausson
Till: Helena Andersson
Ärende: Protokollsanteckning
Datum: den 30 mars 2021 08:59:05

Socialdemokraterna beklagar att en stor del av det nya statsbidraget till äldreomsorgen äts
upp av ett ekonomiskt underskott. Det visar än en gång att äldreomsorgen i Mariestad
behöver prioriteras högre och få en långsiktigt hållbar finansiering från
kommunfullmäktige.

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Bilaga 1, Protokollsanteckning

mailto:sebastian.clausson@mariestad.se
mailto:helena.a.andersson@mariestad.se


Protokollsanteckning 30 mars 2021 

Det är viktigt att Mariestads kommun har ett rykte om sig att vara en bra arbetsgivare. Dels 
för att kunna rekrytera personal, dels för att de som arbetar hos oss ska trivas. Men också 
för att kommunens invånare känner att det finns bra omsorg, stöd och trygghet i livets olika 
skeenden. Det är viktiga frågor för en kommun som vill vara attraktiv. 

Som en del i det arbetet är det nödvändigt att nämnden gör uppföljning av 
medarbetarenkäterna. 
Med anledning av dagens informationsärende om ”Redovisning av medarbetarenkät” vill jag 
därför att nämnden framledes diskuterar/följer upp: 

Hur enheternas arbete med handlingsplan och implementering av åtgärder 
fortskrider – utifrån medarbetarenkätens resultat 

Hur vi säkerställer stöd till personer i chefsposition. T ex genom ledarskapsutbildning 
och/eller annat stöd 

Hur innehållet i rekommendationen om max 30 medarbetare per chef 
uppmärksammas. (Motion om handlingsplan finns inlämnad från (s)) 

Att det görs en kontinuerlig redovisning i nämnden av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Marie Engström Rosengren (v) 

Bilaga 2, Protokollsanteckning
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