Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl. 08:30-12:15

Beslutande

Erik Ekblom (M), ordförande
Sebastian Clausson (S), vice ordförande
Richard Thorell (M), ledamot
Urban Claesson (M), ledamot
Fanny Carlsson (M), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Ola Bertilsson (S), ledamot
Sara Wallmon (V), ledamot
Riitta Holmblad (SD), ledamot
Ninni Larsson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Anita Ahl (M), ersättare
Maria Sköld (M), ersättare
Miriam Wahlström Svensson (KD), ersättare
Wassen Abdul (L), ersättare, del av § 10
Amanda Henrysson (C), ersättare
Ninni Larsson (S), ersättare
Anton Johnsson (S), ersättare
Roger Åkerblad (S), ersättare
Kajsa Byne (V), ersättare
Emily Silvander (SD), ersättare
Elizabeth Lindholm Hahne, utredare
Catharina Andersson, avdelningschef bistånd
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Britt Johansson, vård- och omsorgschef, § 10
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef, § 10
Joakim Stier, chef för försörjningsstöd och arbetsmarknadssekreterare, § 10
Lotta Hjoberg, socialchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Sebastian Clausson

Justeringens plats och tid

I anslutning till sammanträdet

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Erik Ekblom
Justerande

Sebastian Clausson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-11

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2019-01-02

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Anslagsdatum

2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-01-24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 1

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning med tillägg för
ärendet ”Uppdrag till sektorchefen”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 2

Dnr 2018/00243

Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens
arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Ledamöter:
1. Erik Ekblom (M)
2. Margareta Alexandersson (KD)
3. Ann-Christine Gustavsson (C)
4. Sebastian Clausson (S)
5. Marianne Johansson (S)
Ersättare:
1. Richard Thorell (M)
2. Urban Claesson (M)
3. Ola Bertilsson (S)
4. Gun-Britt Alenljung (S)
5. Amanda Henrysson (C)
Vidare beslutar socialnämnden att välja:
1. Erik Ekblom (M) till ordförande i arbetsutskottet
2. Sebastian Clausson (S) till vice ordförande i arbetsutskottet
Paragrafen justeras omedelbart.
Behandling på sammanträdet

Partierna har nominerat förslag till ledamöter och ersättare i socialnämndens
arbetsutskott.
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslagen under särskilda propositioner
och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslagen.

Expedierats till:

Lönekontoret
Erik Ekblom
Margareta Alexandersson
Ann-Christine Gustavsson
Sebastian Clausson
Marianne Johansson
Richard Thorell
Urban Claesson
Ola Bertilsson
Gun-Britt Alenljung
Amanda Henrysson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 3

Dnr 2018/00244

Förordnande av ledamot som kan fatta beslut i brådskande
ärenden i ordförandes ställe - särskilt förordnad ledamot

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att Margareta Alexandersson (KD) förordnas
att fatta beslut i ordförandes ställe i ärenden där socialnämndens eller
socialnämndens arbetsutskotts sammanträde inte kan inväntas.
2. Socialnämnden beslutar att förordnandet gäller med omedelbar verkan
och mandatperioden ut, det vill säga till och med år 2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt kommunallagen
(KL) medger rätt till ordförande eller annan ledamot, som nämnden har
förordnat, att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens eller arbetsutskottets behandling av dessa inte kan inväntas. Detta
gäller beslut enligt följande lagrum


6 § LVU – omedelbart omhändertagande



9 § LVU, sista stycket – beslut om att omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra



11 § LVU – hur vården av den unge ska ordnas samt var den unge ska
vistas under vårdtiden



27 § LVU – tillfälligt förflyttningsförbud



43 § LVU – polishandräckning för att genomföra läkarundersökning



13 § LVM – omedelbart omhändertagande



6 kap 36 § KL – beslut i brådskande nämndärenden

Behandling på sammanträdet

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslaget under särskild proposition och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Sn § 3 (forts.)

Expedierats till:
Margareta Alexandersson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Nämndsekreterare Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 4

Dnr 2018/00245

Förordnande av ledamot som kan fatta beslut i brådskande
ärenden i ordförandes ställe - särskilt förordnad ledamot

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att Ann-Christine Gustavsson (C) förordnas att
fatta beslut i ordförandes ställe i ärenden där socialnämndens eller
socialnämndens arbetsutskotts sammanträde inte kan inväntas.
2. Socialnämnden beslutar att förordnandet gäller med omedelbar verkan
och mandatperioden ut, det vill säga till och med år 2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt kommunallagen
(KL) medger rätt till ordförande eller annan ledamot, som nämnden har
förordnat, att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens eller arbetsutskottets behandling av dessa inte kan inväntas. Detta
gäller beslut enligt följande lagrum


6 § LVU – omedelbart omhändertagande



9 § LVU, sista stycket – beslut om att omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra



11 § LVU – hur vården av den unge ska ordnas samt var den unge ska
vistas under vårdtiden



27 § LVU – tillfälligt förflyttningsförbud



43 § LVU – polishandräckning för att genomföra läkarundersökning



13 § LVM – omedelbart omhändertagande



6 kap 36 § KL – beslut i brådskande nämndärenden

Behandling på sammanträdet

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslaget under särskild proposition och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Sn § 4 (forts.)

Expedierats till:
Ann-Christine Gustavsson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Nämndsekreterare Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 5

Dnr 2018/00246

Förordnande av ledamot som kan fatta beslut i brådskande
ärenden i ordförandes ställe - särskilt förordnad ledamot

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att Sebastian Clausson (S) förordnas att fatta
beslut i ordförandes ställe i ärenden där socialnämndens eller
socialnämndens arbetsutskotts sammanträde inte kan inväntas.
2. Socialnämnden beslutar att förordnandet gäller med omedelbar verkan
och mandatperioden ut, det vill säga till och med år 2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt kommunallagen
(KL) medger rätt till ordförande eller annan ledamot, som nämnden har
förordnat, att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens eller arbetsutskottets behandling av dessa inte kan inväntas. Detta
gäller beslut enligt följande lagrum


6 § LVU – omedelbart omhändertagande



9 § LVU, sista stycket – beslut om att omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra



11 § LVU – hur vården av den unge ska ordnas samt var den unge ska
vistas under vårdtiden



27 § LVU – tillfälligt förflyttningsförbud



43 § LVU – polishandräckning för att genomföra läkarundersökning



13 § LVM – omedelbart omhändertagande



6 kap 36 § KL – beslut i brådskande nämndärenden

Behandling på sammanträdet

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslaget under särskild proposition och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Sn § 5 (forts.)

Expedierats till:
Sebastian Clausson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Nämndsekreterare Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 6

Dnr 2018/00247

Förordnande av ledamot som kan fatta beslut i brådskande
ärenden i ordförandes ställe - särskilt förordnad ledamot

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att Marianne Johansson (S) förordnas att fatta
beslut i ordförandes ställe i ärenden där socialnämndens eller
socialnämndens arbetsutskotts sammanträde inte kan inväntas.
2. Socialnämnden beslutar att förordnandet gäller med omedelbar verkan
och mandatperioden ut, det vill säga till och med år 2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt kommunallagen
(KL) medger rätt till ordförande eller annan ledamot, som nämnden har
förordnat, att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens eller arbetsutskottets behandling av dessa inte kan inväntas. Detta
gäller beslut enligt följande lagrum


6 § LVU – omedelbart omhändertagande



9 § LVU, sista stycket – beslut om att omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra



11 § LVU – hur vården av den unge ska ordnas samt var den unge ska
vistas under vårdtiden



27 § LVU – tillfälligt förflyttningsförbud



43 § LVU – polishandräckning för att genomföra läkarundersökning



13 § LVM – omedelbart omhändertagande



6 kap 36 § KL – beslut i brådskande nämndärenden

Behandling på sammanträdet

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslaget under särskild proposition och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Sn § 6 (forts.)

Expedierats till:
Marianne Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Nämndsekreterare Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 7

Dnr 2018/00248

Val av ledamöter och ersättare till kommunala
pensionärsrådet för mandatperiod 2019-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar att utse följande två ledamöter till kommunala
pensionärsrådet:
Erik Ekblom (M)
Sebastian Clausson (S)
Socialnämnden beslutar att utse följande två ersättare till kommunala
pensionärsrådet:
Ann-Christine Gustavsson (C)
Marianne Johansson (S)
Bakgrund

Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska socialnämnden utse två
ledamöter och två ersättare till rådet.
Behandling på sammanträdet

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslaget under särskild proposition och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2018-12-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, antaget av kommunfullmäktige,
2018-09-24

Expedierats till:
Kommunala pensionärsrådet, sekreterare Helena Andersson
Erik Ekblom
Sebastian Clausson
Ann-Christine Gustavsson
Marianne Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 8

Dnr 2018/00249

Val av ordförande till kommunala pensionärsrådet för
mandatperiod 2019-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar att utse Erik Ekblom (M) till ordförande i kommunala
pensionärsrådet.
Bakgrund

Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska socialnämnden utse
ordförande till rådet.
Behandling på sammanträdet

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslaget under särskild proposition och
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2018-12-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, antaget av kommunfullmäktige
2018-09-24

Expedierats till:
Kommunala pensionärsrådet, sekreterare Helena Andersson
Erik Ekblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 9

Dnr 2018/00250

Val av ledamöter till folkhälsorådet för mandatperioden
2019-2022

Beslut

Socialnämnden utser ordförande och vice ordförande till ledamöter i
folkhälsorådet.
Bakgrund

Folkhälsorådet ska leda folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsorådet är ett
rådgivande politiskt organ i samverkan mellan Mariestads kommun och Hälsooch sjukvårdsnämnden Östra, arbetet styrs av ett samverkansavtal mellan
parterna. Avtalet visar på att folkhälsoarbetet ska vara ett strategiskt, långsiktigt
och systematiskt utvecklingsarbete som är integrerat i kommunens
verksamheter och ledningssystem.
Folkhälsorådet ska bestå av nio ledamöter varav Hälso- och sjukvårdsnämnden
utser två. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, Socialnämnden och
Utbildningsnämnden utser respektive nämnds ordförande och vice ordförande
som ledamöter.
Folkhälsorådet sammanträder vid dagar och tider som rådet enats om, för 2019
är fyra tillfällen för sammanträden bokade. Sammanträdesarvode och ersättning
för förlorad arbetslivsförtjänst utgår till folkhälsorådets ledamöter enligt
kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Ersättningen
administreras och betalas ut av respektive nämnd.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt, 2018-12-19
Reglemente för folkhälsorådet

Expedierats till:
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt
Erik Ekblom
Sebastian Clausson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 10

Dnr 2018/00251

Utbildning för socialnämndens ledamöter och ersättare

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Utbildning för socialnämndens ledamöter och ersättare med presentation av
sektorn med respektive avdelningar, kommunal hälso- och sjukvård samt
socialnämndens styrning gällande lagar, riktlinjer mål, internkontroll m.m.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-02

Socialnämnden
Sn § 11

Dnr 2019/00001

Uppdrag till sektorchefen

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge följande uppdrag till sektorchefen:
För stöd i ordinärt boende redovisa
 Tid hos brukare
Effekt av varje procentenhets ökning av tid hos brukare i kr.
 Kontinuitet för brukare
 Personalens ”nöjdhet” med sina arbetsscheman
 För samtliga mätetal jämförelse med andra kommuner, jämförbara
kommuner och de bästa i Sverige och om möjligt ta reda på hur de
planerar sin verksamhet.
Bakgrund

Ordförande Erik Ekblom (M) föreslår att socialnämnden ska lämna följande
uppdrag till sektorchefen:
För stöd i ordinärt boende redovisa
 Tid hos brukare
Effekt av varje procentenhets ökning av tid hos brukare i kr.
 Kontinuitet för brukare
 Personalens ”nöjdhet” med sina arbetsscheman


För samtliga mätetal jämförelse med andra kommuner, jämförbara
kommuner och de bästa i Sverige och om möjligt ta reda på hur de
planerar sin verksamhet.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Expedierats till:
Socialchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

