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Sammanträdesdatum
2017-11-21

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, kl. 08:30-11:30
Ajournering av mötet mellan kl. 10:00-10:10 i § 116.

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
Leif Johansson (S), ledamot
Eivor Hallén (S), ledamot
Fred Bruns (S), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Sara Wallmon (V), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Anita Ahl (M), ledamot
Urban Claesson (M), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Lars Alfredsson (KD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Lillemor Ågren (S), ersättare, ej § 124
Inger Farken (MP), ersättare, ej § 124
Inger Dernroth (C), ersättare, ej § 124
Gunilla Strindevall (C), ersättare, ej § 124
Peter Lundh, behandlare, § 115
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, nämndsekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 113-124

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-11-21

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-21

Anslagsdatum

2017-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-12-27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 113

Dnr 2017/00013

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund

Beslut för tiden 2017-10-01 t.o.m. 2017-10-31 för individ- och familjeomsorg,
LSS, äldre- och handikappomsorg och bostadsanpassning anmäls.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 2, 3, 10, 17 och 24 oktober
anmäls.
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap den 28 oktober, Mariestads
Finska Förening, anmäls. Dnr: 05-2017-167
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker
i BoIS VIP-lounge den 4 november 2017 mellan kl. 14:00-00:00, anmäls. Dnr:
05-2017-179
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 1p alkohollagen
med anledning av egen anmälan om upphörande för Carizma i Mariestad AB
den 11 oktober 2017, anmäls. Dnr: 31-2017-36

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 114

Dnr 2017/00012

Handlingar att anmäla

Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
Bakgrund

Kommunstyrelsen noterar informationen om redovisning av
kostnadsutveckling överstigande fyra procent.
(SN 2017/3)
Kommunstyrelsen noterar informationen om återrapport från socialnämnden
med anledning av underskott i prognos 3.
(SN 2017/3)
Arbetsmiljöverket avslutar ärendet om krav att undanröja vissa brister i
arbetsmiljön.
(SN 2017/9)
Kommunfullmäktige beslutar om finansiering av driftbudget för år 2018 samt
flerårsplan för åren 2019-2020 i enlighet med förslag upprättat av Moderaterna,
Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern.
(SN 2017/173)
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Jonny Odhner (M) till
ny ersättare i socialnämnden efter Jonas Ivarsson (M).
(SN 2017/176)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informerar om nya
rapporteringsperioder för ej verkställda beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 115

Dnr 2017/00014

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Information om följande:

Sektorchef Lotta Hjoberg informerar nämnden om utmaningar inför 2018.
Information om KRIS

Behandlare Peter Lundh på KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)
informerar om verksamheten. Peter informerar bland annat om att en
primärbehandling kommer att starta upp i Mariestad, Vadsbo
Primärbehandling. Det är en tolvstegsinriktad behandling på hemmaplan. En
testperiod kommer att påbörjas i januari och behandlingstiden är 8 veckor.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 116

Dnr 2017/00003

Prognos 4 år 2017 avseende socialnämndens
verksamheter

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 4 avseende oktober
månad år 2017.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att jobba vidare med den
framtagna åtgärdslistan för att nå budget i balans.
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 prognos 4 per oktober månad, år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Total visar prognos 4 per oktober månad, år 2017, ett underskott på 3 600 tkr.
De centrala verksamheterna visar ett överskott på 100 tkr. IFO visar ett
underskott på 7 350 tkr. Biståndsenheten visar ett överskott på 200 tkr. Vårdoch omsorgsavdelningen visar ett överskott på 3 450 tkr. Försörjningsstödet
visar ingen avvikelse.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) tilläggsyrkar att socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att
utreda konsekvenserna av att inte besätta vakanta tjänster.
Nämnden ajournerar sig mellan kl. 10:00-10:10.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Jan Hallström (L), Björn Fagerlund (M), Anita Ahl (M), Urban Claesson (M),
May-Brith Jansson (C), Emil Gullbrantz (C) och Lars Alfredsson (KD) yrkar på
avslag och förutsätter att tjänstemännen arbetar för att återbesätta vakanta
tjänster och anser att frågan är en verksamhetsfråga.
Ordföranden Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut,
punkterna 1 och 2, och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande Jan Hallström (L) ställer därefter Janssons (S) tilläggsyrkande och
Hallströms (L) med fler avslagsyrkande under proposition och finner att
socialnämnden beslutar att inte utreda konsekvenserna av att inte besätta
vakanta tjänster.
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Eivor Hallén (S), Fred Bruns (S),
Marianne Johansson och Sara Wallmon (V) reserverar sig mot beslutet om att
inte utreda konsekvenserna av att inte besätta vakanta tjänster.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, ekonom
Annica Olsson samt ekonom Pia Möller, 2017-10-23
Dokument: Prognos 4, oktober 2017, översikt baserad på uppgifter tillgängliga
2017-10-31
Dokument: Månadsavstämning, oktober 2017, 2017-10-30
Dokument: Investeringsprognos, 2017-10-31
Åtgärdslista med besparingar med anledning av delårsbokslutet 2017 upprättad
av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, reviderad 2017-10-03
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 117

Dnr 2016/00235

Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2017
(kontrollperiod 4)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens
internkontrollplan 2017 för kontrollperiod 4.
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.
Denna fastställs årligen av nämnden. Socialnämndens internkontrollplan 2017
antogs av socialnämnden den 21 februari 2017 (Sn § 16/2017).
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen vid de fyra ekonomiska
prognostillfällena under året. Kontrollperiod 4 omfattar tidsperioden 170101171031.
Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och
vem som är ansvarig för kontrollen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2017-10-23
Dokument: Internkontrollplan 2017 upprättat av ekonom Annica Olsson,
2017-10-25

Justerandes signatur

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 118

Dnr 2017/00004

Redovisning av socialnämndens mål 2017 (kontrollperiod 4)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens mål
2017 för kontrollperiod 4.
Bakgrund

Det är varje nämnds uppgift att ta fram nämndmål som stödjer Vision 2030.
”Hur kan vi i vår nämnd bidra med så mycket som möjligt till aktuella
fokusområden?”. Utifrån detta formulerar nämnden mål som stödjer visionen
via ett eller flera fokusområden. Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Målen
följs upp vid varje prognostillfälle för utvärdering av måluppfyllelse.
Socialnämndens mål för 2017 är:
1. Öka antalet digitala tjänster inom socialnämndens verksamheter.
2. Integrationsarbete, personer som går ur arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag och inte fått arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller studerar ska erbjudas sysselsättning.
3. Öka förebyggande arbete kring barn och unga som främjar ungdomars
fysiska och psykiska hälsa och positiva utveckling samt motverka
utvecklingen av ett normbrytande beteende.
4. Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer.
5. Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.
Vissa av målen har etappmål under 2017. Mål nr 3 sker i samverkan med
utbildningsnämnden.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle utgå eftersom handlingar saknades i
ärendet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-11-10
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dokument: Målprognos 4, socialnämndens mål 2017
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden
Sn § 119

Dnr 2017/00005

Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens
verksamheter 2017 (kontrollperiod 4)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av sjukfrånvaron i
socialnämndens verksamheter 2017 för kontrollperiod 4.
Bakgrund

Till socialnämndens arbetsutskott fanns endast statistik för sjukfrånvaron till
och med augusti månad. Innan nämnd har statistik för september månad
tillkommit och därför har redovisningen uppdaterats.
Under perioden juli 2017 till augusti 2017 har sjukfrånvaron inom sektor stöd
och omsorg legat lågt på stort sätt alla enheter. Detta ligger i linje med hur
sjukfrånvaro vanligtvis fördelas över kalenderåret. Under denna period infaller
också flera verksamheter sina semesterperioder vilket vanligen har positiv
inverkan på sjuktal. I september ser vi en ökning i korttidsfrånvaron på samtliga
enheter. Det kan sannolikt härledas till ett kraftigt virus och även magsjuka som
drabbat många personalgrupper i början av september månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2017-11-10
Dokument: Sjuktal till och med september 2017 upprättat av personalkonsult
Anna Brink
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Personalkonsult Anna Brink

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 120

Dnr 2017/00166

Lex Sarah - Fredslunds äldreboende den 9 augusti 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt skicka
utredningen till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund

Fredslund är ett särskilt boende som ligger 10 km utanför tätorten i Mariestads
kommun. Här finns 41 lägenheter och fyra rum är avsedda till korttidsplatser.
Rapporten om det inträffade inkom den 14 augusti 2017 från en
omsorgspersonal.
Onsdag den 9 augusti 2017 på morgonen hör omsorgspersonal KB skrik från
den boendes lägenhet. Omsorgspersonal KB går in i lägenheten och där var
omsorgspersonal IG som utförde personlig omvårdnad på den boende. Både
omsorgspersonal IG och den boende var i ett upprört tillstånd.
Omsorgspersonalen KB uppger att kollegan IG slet, ryckte och drog i den
boende och den boende protesterade. När omsorgspersonal KB hjälpte till blev
den boende lugn igen.
Torsdag den 10 augusti 2017 på kvällen hjälpte omsorgspersonal IG den
boende att duscha. Fredag 11 augusti 2017 på kvällen upptäckte
omsorgspersonal KB att den boende hade blåmärken på kroppen. Torsdag den
24 augusti 2017 på morgonen hjälper omsorgspersonal IG den boende och
även vid detta tillfälle uppmärksammar kollegor att blåmärken har uppstått och
de är dokumenterade på foto.
Bedömningen är att det inträffade fick allvarliga konsekvenser för den boende.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2017-10-11
Utredning upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2017-10-11
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Expedierats till:
Inspektionen för vård och omsorg
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Enhetschef Ulla-Maj Rågård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 121

Dnr 2017/00069

Internkontrollplan 2017 - Redovisning av inkomna
anmälningar och ansökningar

Beslut

Socialnämndens noterar informationen.
Bakgrund

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

2017
Tid
Anmälningar Ansökningar
Kv 1
139
8
Kv 2
258
20
Kv 3
155
20
Kv 4
Summa
552
48

Antal
Totalt Utredningar Yttranden personer
147
64
9
88
278
73
15
96
175
109
5
130
600

246

29

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

Totalt Utredningar Yttrande
96
43
1
135
28
1
117
45
2
187
82
4
535
198
8

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Antal
personer
88
101
95
153
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2017-11-21

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-10-13
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 122

Dnr 2017/00167

Köp av tjänst - alkoholhandläggning

Beslut

Socialnämnden beslutar att förnya avtal med Lidköpings kommun gällande köp
av tjänst för alkoholhandläggning enligt alkohollagen.
Bakgrund

Tillståndsenheten i samverkan (TIS) ansvarar för anställning av
tillståndshandläggare. Tillståndshandläggare och arbetsledare har sin
basplacering i Lidköpings kommun.
Avtalstiden gäller för 3 år från och med 2018-01-01 till och med 2020-12-31.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-10-26
Dokument: Förslag på avtal gällande köp av tjänster
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Lidköpings kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 123

Dnr 2017/00178

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott

Beslut

Socialnämnden beslutar att välja Urban Claesson (M) som ersättare i nämndens
arbetsutskott efter Mats Rosén (M).
Bakgrund

Mats Rosén (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot
i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september att välja Urban Claesson (M)
som ledamot efter Mats Rosén (M).
Behandling på sammanträdet

Anita Ahl (M) föreslår Urban Claesson (M) att väljas som ersättare i
arbetsutskottet efter Mats Rosén (M). Ordförande Jan Hallström (L) tar upp
förslaget till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2017-11-10
Expedierats till:
Urban Claesson
Nämndsekreterare Helena Andersson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Socialnämnden
Sn § 124

Dnr 2017/00179

Individärende - Särskilt förordnad vårdnadshavare

Beslut

Socialnämnden i Mariestads kommun beslutar om stämning i enlighet med 6
kap 8 a § FB och lämnar in en yrkan till Skaraborgs Tingsrätt att MM, pnr,
adress utses till Särskilt förordnad vårdnadshavare för YK, pnr, adress.
Socialsekreterare Anne-Marie Carlsson och enhetschef Malte Svensson får
delegation att företräda nämnden, alternativt bifogas fullmakt.
Bakgrund

Enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 10 § skall
ansvarig nämnd i den kommun där barn som beviljats uppehållstillstånd vistas
väcka talan hos rätten om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt föräldrabalken om inte särskilda skäl talar emot det. YK
är under arton år och saknar vårdnadshavare i Sverige. Han har behov av stöd
från en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-10-24, § 301
Skrivelse upprättad av socialsekreterare Anne-Marie Carlsson och enhetschef
Malte Svensson, 2017-10-12
Ansökan om stämning undertecknad socialsekreterare Anne-Marie Carlsson,
2017-10-10 tillsammans med bilagor;
Utredning om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare upprättad av
socialsekreterare Anne-Marie Carlsson, 2017-10-05
Utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare upprättad av socialsekreterare
Anne-Marie Carlsson, 2017-10-05
Utdrag ur Polismyndighetens misstanke och belastningsregister, daterade
2017-09-22
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-21

Migrationsverkets anvisningsbeslut, daterat 2015-10-24
Migrationsverkets meddelande om bosättning, daterat 2017-06-21
Dokument: Förordnande av vårdnadshavare
Expedierats till:
Socialsekreterare Anne-Marie Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

