
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl. 08:30-11:30 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

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

Övriga deltagare Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef barn och ungdom §§ 84-86 
Malin Wihlborg, vård- och omsorgschef §§ 86, 94 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 83-95 
 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 2020-09-15 

Anslagsdatum 2020-09-15 Anslaget tas ner 2020-10-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 83                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 84                                                   Dnr 2019/00249  

Revidering av handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden antar revideringen av Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck med tillägget att arbetet ska ske sektorövergripande.    

Bakgrund 

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på patriarkala och heteronormativa 
föreställningar. Skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett stort 
ansvar att upptäcka det hedersrelaterade våldet och förtrycket, och att hjälpa 
och skydda de utsatta. 

Hedersrelaterat våld och förtryck inbegriper också barn- och tvångsäktenskap 
samt könsstympning. 

I arbetet med att forma rutiner för verksamheterna har behov av att revidera 
handlingsplanen upptäckts. I handlingsplanen görs ett tillägg om vikten av att 
nämndens verksamheter samarbetar kring dessa frågor. Vidare behöver en 
särskild rutin skapas som rör arbete mot könsstympning. Här krävs även en 
kunskapshöjning bland medarbetare och chefer.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2020-09-02 

Handlingsplan – Hedersrelaterat våld och förtryck.       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef, barn och ungdom Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 85                                                   Dnr 2020/00167  

Rutin - Hedersrelaterat våld och förtryck 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Socialnämnden antar en handlingsplan rörande hedersrelaterat våld och förtryck 
i december 2019. I samband med detta ges uppdrag till sektorchef att ta fram 
rutiner för arbetet för att upptäcka förekomst och vidta åtgärder när det 
förekommer hedersrelaterat våld och förtryck.  

Arbetet har genomförts av representanter från individ- och familjeomsorgens 
avdelningar för vuxna och barn och unga. Samarbete har också skett med 
kommunens fritidsgårdar och sektor utbildning då dessa har en viktig 
upptäckarfunktion och också där mycket av det förebyggande arbetet sker. På 
detta sätt har arbetet bedrivits sektorsövergripande. De olika rutinerna som 
arbetats fram har kommunicerats så att processerna i och mellan de olika 
verksamheterna hakar i varandra, för att undvika att enskilda hamnar mellan 
stolar eller på annat sätt inte får det stöd och de insatser som krävs.  

Socialnämndens rutin består av ett huvuddokument och fem bilagor för att 
skapa en god överskådlighet för användarna. De är formade för att fungera som 
lätt tillgängliga checklistor för socialsekreterare och integrationssamordnare och 
på så sätt utgöra ett stöd för arbetet med hedersrelaterat våld. På detta sätt 
kvalitetssäkras arbetet.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2020-09-02 

Rutin Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive 5 bilagor, upprättad av 
socialsekreterare Martina Boklund, 2020-09-01     

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef, barn och ungdom Anette Karlsson) 
(Individ- och familjeomsorgschef, vuxen Anitta Into) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 86                                                   Dnr 2020/00164  

Planer för socialnämndens verksamheter 2021-2025 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag.    

Bakgrund 

Socialnämndens verksamheter är breda och omfattande och avkrävs ständigt 
nya lösningar för att kunna möta nya behov. För att utvecklingen ska ske med 
stabilitet och eftertänksamhet har socialnämnden beslutat att planer ska tas 
fram för socialnämndens olika verksamheter. 

Ärendet innehåller två planer: Plan för vård och omsorg under tiden 2021-2025 
och Plan för barn och unga under tiden 2021-2025. 

Planer för LSS vuxna och insatser för vuxna kommer senare under hösten 
2020.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-08-26 

Dokument: Plan för vård och omsorg under tiden 2020-2025 

Dokument: Plan för barn och unga under tiden 2020-2025       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(Individ- och familjeomsorgschef, barn och ungdom Anette Karlsson) 
(Individ- och familjeomsorgschef, vuxen Anitta Into) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 87                                                   Dnr 2020/00163  

Informationsärende - Öppna jämförelser för sektor stöd och 
omsorg 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Dokumentet är en del av nämndens ekonomiska årshjul. Rapporten är ett urval 
av de publicerade öppna jämförelserna som publiceras 1 gång per år på 
webbsidan kolada.se 

Dokumentet ger socialnämnden en överblick över hur verksamheten står sig i 
både kvalitéts- och ekonomiskt hänseende i jämförelse med andra kommuner. 

Sektorns arbete bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt i jämförelse med andra. 
Här är det särskilt hemtjänst och särskilt boende som drivs mycket hög 
kostnadseffektivt. 

Individ- och familjeomsorgen ligger totalt på medelnivå i kostnader men sticker 
ut i förhållande till andra utifrån att Mariestads kommun köper mer 
behandlingsinsatser än genomsnittet. 

Försörjningsstödet ligger liksom tidigare år under genomsnittet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-08-25 

Dokument: Öppna jämförelser sektor stöd och omsorg 2019 upprättat av 
socialchef Karin Utbo, 2020-08-25       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 88                                                   Dnr 2020/00166  

Informationsärende - Organisation inom sektor stöd och 
omsorg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Sektorns interna organisation är under ständig förändring. Det är viktigt att 
sektorn kan anpassa organisationen när så behövs. Den organisation som 
”ändrar lite hela tiden” blir robust och uthållig. Dessa ändringar kan bestå i att 
nya konstellationer skapas, nya forum för möten mellan medarbetare 
tillkommer/tas bort, att enheter kan flytts mellan enhetschefer men också 
mellan avdelningschefer osv. 

I samband med att två avdelningschefer på kort tid gått i pension så har den 
tidigare biståndsenheten med en egen avdelningschef, som nu blir en 
enhetschef, sorterats in under avdelningschefen för vård och omsorg. Syftet är 
att biståndsbedömarna ska komma närmare verksamheterna dit de skickar sina 
uppdrag. Detta betyder att sektorn har minskat antalet avdelningschefer från 
fyra till tre stycken. 

Tidigare under året har verksamheten på Maria Nova d.v.s. utredning och 
insatser för vuxnas samt arbetsmarknadsenheten (AME) organiserats om. Nu 
finns det en chef för hela verksamheten med fyra underställda enhetschefer. 
Detta för att styrningen av verksamheten ska blir tydligare. 

Det finns i verksamheten en mötesplanering som ska säkerställa att alla 
medarbetare får den information som de behöver för att göra ett bra arbete. 

Sektorns chefer förutsätts samarbeta, oavsett vilken enhet/avdelning man är 
chef för så att de sammantagna resurserna används så effektivt som möjligt. 

För den närmaste framtiden kommer uppdraget till sektorcheferna för sektor 
utbildning och stöd och omsorg att få konsekvenser för den framtida 
organisationen på Lotsen, vika vet vi inte förrän uppdraget är slutfört. 

Det är sektorchefen som förfogar över organisationens utformning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-08-28 

Dokument: Organisationsskiss inom sektor stöd och omsorg       
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 89                                                   Dnr 2020/00168  

Redovisning av ej verkställda beslut år 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner redovisningen.       

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 2, 2020. Sektor 
stöd och omsorg konstaterar att det nya LSS-boendet som är under byggnation 
bidrar till att sju personer kommer att få sitt beslut verkställt när boendet är 
klart för inflyttning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-08-31 

Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid, kvartal 2, 2020 
upprättat av socialchef Karin Utbo, 2020-08-31       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 90                                                   Dnr 2020/00050  

Svar på motion om att utöka budget- och 
skuldrådgivningens uppdrag 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Bakgrund 

Mats Karlsson (mp) har i en motion till kommunfullmäktige (KS 2020/32) 
föreslagit att den befintliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska utökas 
med de uppgifter som Konsumentverkets tjänst Hallå konsument inte 
tillhandahåller: 

- Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag 
du har en tvist med. 

- Granska handlingar eller tolka avtal. 

- Hjälpa till med att svara på skoluppgifter. 

- Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

Det finns ingen koppling mellan de uppgifter som motionären föreslår ska 
läggas till i budget- och skuldrådgivningens uppdrag och de uppgifter som de 
har idag. Deras nuvarande uppdrag handlar om att vägleda den enskilde till 
skuldfrihet. Detta sker genom rådgivning, stöd- och motivationsarbete. 
Enskilda får också hjälp med att göra en ansökan om skuldsanering om de 
önskar och behöver det. 

De uppgifter som motionären räknar upp kräver kompetens i konsument- och 
avtalsrätt. Den kompetensen behöver tillföras budget- och skuldrådgivningen 
om de ska ta på sig denna uppgift. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst så 
finns det andra verksamheter där den lika gärna skulle kunna höra hemma, till 
exempel medborgarkontoret. 

Om kommunen ska erbjuda denna tjänst är en resursfråga som får behandlas 
politiskt.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och enhetschef Malte 
Svensson, 2020-07-15       

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo), (Enhetschef utrednings- och integrationsenheten Malte Svensson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 91                                                   Dnr 2020/00159  

Förändring i socialnämndens sammanträdestider 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner förändringarna i nämndens sammanträdestider 2020.       

Bakgrund 

Anpassning på grund av covid-19 innebär att socialnämndens 
sammanträdestider behöver ändras under hösten 2020. Nämndens 
sammanträden den 22 september, 20 oktober och 15 december flyttas en dag 
framåt med sammanträde samma tid, kl. 08:30 i sammanträdesrum Vänersalen.  

På grund av den ekonomiska uppföljningen för tertial 2 (delårsbokslutet) 
behövs ett extra arbetsutskott den 29 september, kl. 08:30 i sammanträdesrum 
Dillö, och ett extra nämndsammanträde den 6 oktober, kl. 10:30 i 
sammanträdesrum Vänersalen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättat av nämndsekreterare Helena Andersson, 2020-08-24       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialnämndens ledamöter) 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Nämndsekreterare Helena Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 92                                                   Dnr 2020/00165  

Utveckling av familjehemsverksamhet - uppdrag från 
socialnämndens arbetsutskott 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar åt individ- och familjeomsorgen barn 
och unga att återkomma med en plan till socialnämndens sammanträde i 
november 2020. Det ska framgå hur verksamheten kommer att utföra det givna 
uppdraget.    

Planen ska ange hur verksamheten har för avsikt att: 

- säkerställa ett tillräckligt inflöde av nya familjehem 

- ersätta dessa familjehem ekonomiskt 

- säkerställa hur dessa familjehem ska få stöd i det direkta uppdraget så 
att de barn som är placerade där får den bästa vården 

- förebygga att placeringar avbryts i förtid.     

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott har med oro noterat att flera kontrakterade 
familjehem inte har levererat den kvalité som priset ger nämnden rätt att kräva.  

Med anledning av detta ger utskottet verksamheten i uppdrag att omedelbart 
intensifiera arbetet med att skapa en intern verksamhet som kan rekrytera och 
leverera stöd till familjehemmen på minst samma nivå som de företag som i dag 
anlitas i allt för stor utsträckning. 

Planen ska ange hur verksamheten har för avsikt att: 

- säkerställa ett tillräckligt inflöde av nya familjehem 

- ersätta dessa familjehem ekonomiskt 

- säkerställa hur dessa familjehem ska få stöd i det direkta uppdraget så 
att de barn som är placerade där får den bästa vården 

- förebygga att placeringar avbryts i förtid. 

Arbetsutskottet uppmanar och förväntar sig att verksamheten i detta uppdrag 
tittar på lösningar som inte tidigare prövats, samt tar tillvara och förstärker det 
arbete som idag görs och som fungerar. 

Om det krävs ytterligare resurser för att denna verksamhet ska kunna leverera 
det som efterfrågas ska det vid återrapporteringen redovisas vad detta skulle 
kunna vara samt om man tittat på omfördelning av redan befintliga resurser.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-28       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef, barn och ungdom Anette Karlsson 
Enhetschef barn och unga Fredrik Höglund 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 93                                                   Dnr 2020/00169  

Organisatorisk översyn av Medborgarresurs Lotsen - 
uppdrag från socialnämndens arbetsutskott 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge chefen för sektor stöd och omsorg 
i uppdrag att tillsammans med chefen för sektor utbildning genomföra en 
översyn av Lotsens samlade resurser.       

Bakgrund 

Ordförande i respektive nämnd har efterfrågat organisatoriska lösningar för en 
än mer fördjupad samverkan med den enskilda individen i fokus. Önskemålet 
är att de gemensamma resurserna inom Medborgarresurs Lotsen ska ge så stor 
utväxling som möjligt och insatser ska ges så nära det enskilda barnet som 
möjligt samt att ett arbete för tidig upptäckt och tidiga insatser ska genomföras. 
I detta resonemang blir skola och hem de arenor där barnet vistas allra mest. 

Medborgarresurs Lotsen har funnits sedan 2015 och arbetet med tidig upptäckt 
och tidiga insatser har förbättrats genom ett gemensamt ansvarstagande för 
barn och unga i Mariestads kommun. Sedan inledningen av 2020 har ett ökat 
samarbete genomförts inför eventuell placering av barn samt när barn som varit 
placerade ska åter till kommunen. Detta samarbete gäller ett gemensamt 
ansvarstagande för de barn i Mariestads kommun som har rätt till särskilda 
insatser från skola och socialtjänst.  

Samhällsutvecklingen och kommunens ekonomiska förutsättningar innebär att 
alla verksamheter måste se över hur de gemensamma resurserna används. För 
Lotsens del handlar detta exempelvis om möjligheter till olika 
”hemmaplanslösningar” för de mest utsatta barnen som alternativ till placering 
utanför det egna hemmet. För att detta ske bli möjligt för fler barn och unga än 
i dag så måste nya lösningar för organisering av de samlade resurserna sökas. 
Likaså krävs samverkan för att tidiga insatser ska möjliggöra att insatser ges till 
individer så att det inte ska bli aktuellt med kraftigare åtgärder senare i livet.  

Uppdraget att se över organisationen ges till sektorcheferna inom sektor 
utbildning och sektor stöd och omsorg. 

Uppdraget är att utreda: 

- Vilka ytterligare steg som går att ta för att öka samverkan/samarbetet 
mellan socialtjänst och skola avseende barn och unga 0-20 år. 

- Om det finns andra kommunala verksamheter som skulle kunna ingå i 
Lotsens organisation. 

- Uppdraget ska genomföras under hösten 2020 med återrapport till 
respektive nämnd i december 2020.  
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- Rapporten ska innehålla förslag på nya lösningar, nyttan med dessa samt 
en tidsplan för dess genomförande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialnämndens arbetsutskott, 2020-08-31       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 94                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Covid-19 i socialnämndens verksamheter 

- Arbetsmiljösituationen på Lotsen 

- Avveckling av Pilen 

Presentation av ny avdelningschef 

Ny vård- och omsorgschef Malin Wihlborg presenterar sig för arbetsutskottet.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 95                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag och för upp 
följande uppdrag till listan: 

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar åt individ- och familjeomsorgen barn 
och unga att återkomma med en plan till socialnämndens sammanträde i 
november 2020. Det ska framgå hur verksamheten kommer att utföra det givna 
uppdraget. SN 2020/165 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge chefen för sektor stöd och omsorg 
i uppdrag att tillsammans med chefen för sektor utbildning genomföra en 
översyn av Lotsens samlade resurser. SN 2020/169   

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2020-06-09      

 

 
 

 


