Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, kl. 08:30-15:45
Ajournering för lunch mellan kl. 11:30-12:30 samt ajournering av
sammanträdet mellan kl. 13:40-13:50 i § 143.

Beslutande

Jan Hallström (L), 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, ej §§ 142-143
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Lillemor Ågren (S), tjänstgörande ersättare
Lars Alfredsson (KD), tjänstgörande ersättare §§ 142-143

Övriga deltagare

Ninni Larsson (S), ersättare, ej § 140
Gun-Britt Alenljung (S), ersättare, ej § 140
Inger Dernroth (C), ersättare, ej §§ 140, 145-146 och 152-154 och del av
§ 155
Lars Alfredsson (KD), ersättare §§ 136-139 och del av § 155
Mirjam Neuman, personligt ombud § 155
Karin Bergqvist, personligt ombud § 155
Annica Bringsved, ANDT-handläggare §§ 142-143
Mikael Rönnlund, tillståndshavare § 143
Elizabeth Lindholm Hahne, utredare §§ 147-151
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Leif Johansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Leif Johansson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 136-155

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-11-20

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-20

Anslagsdatum

2018-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-12-19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 136

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 137

Dnr 2018/00090

Prognos 4 år 2018 avseende socialnämndens
verksamheter

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 4 avseende oktober
månad.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att jobba vidare med den
beslutade åtgärdslistan samt arbeta fram ytterligare åtgärder 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 2018 avseende
socialnämndens verksamheter.
Prognos 4, år 2018, visar ett överskott på sektorchef på +900 tkr. IFO visar ett
resultat på +/-0 tkr och VoO ett överskott på +2 600 tkr och Biståndsenheten
visar ett underskott på -150 tkr. Placeringar barn och unga visar ett underskott
på -4 750 tkr och försörjningsstödet ett underskott på – 650 tkr. Totalt
underskott för socialnämnden är -6 940 tkr.
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

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 137 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-10-31
Prognos 4 år 2018, oktober, översikt och detaljer tillsammans med
investeringsprognos

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sida 6

Socialnämnden
Sn § 138

Dnr 2018/00010

Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2018
(kontrollperiod 4)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
Bakgrund

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern
kontroll är att:
- Ha grepp över verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet
Kontroller sker enligt plan.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg, 2018-10-25
Dokument: Internkontrollplan

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Biståndschef Catharina Andersson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 139

Dnr 2018/00199

Krishanteringsplan

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta planen.
Bakgrund

Planen beskriver åtgärder och ansvarsfördelning i samband med allvarlig
händelse eller kris inom socialnämndens ansvar- och verksamhetsområde.
Sektor Stöd och omsorg utgår från Mariestads kommuns Plan för hantering av
extraordinära händelser och dess bilagor till krishanteringsplanen.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson,
2018-10-25
Dokument: Förslag på Krishaneringsplan

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Biståndschef Catharina Andersson
Chef för försörjningsstöd och arbetsmarknadssekreterare Joakim Stier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 140

Dnr 2018/00184

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, dnr 8.8-128078/2017-5

Beslut

Socialnämnden avger yttrande enligt förslaget.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande
av särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS som gäller ej verkställt beslut.
Ärendet gäller XX som har blivit beviljad Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS
2017-03-07. Ärendet är inte verkställt och avslutades 2018-02-14.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson,
2018-10-25
Förslag till yttrande upprättat av vård- och omsorgschef Britt Johansson och
enhetschef Monica Lange, 2018-10-17

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Enhetschef Monica Lange

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 141

Dnr 2018/00073

Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens
verksamheter 2018 (kontrollperiod 4)

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Under augusti-september 2018 fortsätter sjuktalen för de olika avdelningarna
inom sektor stöd och omsorg att i snitt ligga lägre än under motsvarande
månader 2017. Framför allt avdelningarna vård och omsorg och AME utmärker
sig med tydligt minskade siffror, ca 2 % per avdelning.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-10-26
Dokument: Sjuktal 2018, till och med september månad upprättad av
personalkonsult Anna Brink

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Personalkonsult Anna Brink

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 142

Dnr 2018/00200

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker,
Restaurang X-baren

Beslut

Socialnämnden beslutar att Bevilja Hotell Vänern AB organisationsnummer
556969-1867, Drottninggatan 7, 542 34 Mariestad tillstånd att enligt 8 kap 2 §
alkohollagen servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker för
servering till allmänheten på Restaurang X-baren, Drottninggatan 1 i Mariestad.
Serveringstillståndet gäller året runt med en serveringstid mellan 11:00 – 01:00
alla dagar, gäller även på tillhörande uteservering.
Bevilja Hotell Vänern AB organisationsnummer 556969-1867, Drottninggatan
7, 542 34 Mariestad, tillstånd till cateringverksamhet för slutna sällskap enligt 8
kap 4 § alkohollagen.
Villkor:
Den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns
av kommunen.
Motivering:
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där
serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls och godkänns av kommunen.
Detta beslut kan överklagas.
Bakgrund

Hotell Vänern AB organisationsnummer 556969-1867 har hos kommunen
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande till
allmänheten i restaurang samt tillhörande uteservering, med serveringstid 11:00
– 01:00.
Bolaget har även ansökt om tillstånd enligt 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622)
för cateringverksamhet stadigvarande för slutna sällskap.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 142 (forts.)
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2018-10-18

Expedierats till:
Restaurang X-baren
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
ANDT-handläggare Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 143

Dnr 2018/00201

Återkalla tillstånd att servera alkoholdrycker, Rönnlunds
Källarkrog, Mariestad

Beslut

Socialnämnden beslutar att enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) ge
varning gällande serveringstillståndet för Mikael Rönnlund,
organisationsnummer 631106-7810, Dillö, Hjorthammaren 13, 542 91 Torsö,
med servering av alkoholdrycker stadigvarande till allmänheten på Rönnlunds
Källarkrog, Nygatan 21 i Mariestad.
Detta beslut kan överklagas.
Leif Johansson (S) ), Eivor Hallén (S), Fred Bruns (S), Marianne Johansson (S),
Lillemor Ågren (S) och Sara Wallmon (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för arbetsutskottets förslag att återkalla serveringstillståndet.
Urban Claesson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.
Bakgrund

Utredning inleds angående eventuell åtgärd enligt 9 kap 17 § erinran eller
varning eller enligt 9 kap 18 § återkallelse enligt alkohollagen, avseende
serveringstillstånd för Mikael Rönnlund, organisationsnummer 631106-7810
enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering vid Rönnlunds Källarkrog, Nygatan
21, 542 30 Mariestad.
Utredning inleds med anledning av konstaterade missförhållanden avseende
avsaknad av ett varierat matutbud.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Leif Johansson (S), Eivor Hallén (S), Fred Bruns (S), Marianne Johansson (S),
Lillemor Ågren (S) och Sara Wallmon (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut att återkalla serveringstillståndet.
Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:40-10:50.
Ordförande Jan Hallström (L) yrkar på varning istället för återkallelse.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 143 (forts.)

Ordförande Jan Hallström (L) ställer förslagen under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens
godkända propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden
beslutar enligt Hallströms (L) yrkande röstar ”ja”. De ledamöter som vill att
socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag röstar ”nej”.
Vid omröstningen avges 7 ”ja-röster” och 6 ”nej-röster”. Socialnämnden har
därmed beslutat enligt Hallströms (L) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse/utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved,
2018-10-09
Dokument: Bilaga till utredningen med svar och kommentarer från Mikael
Rönnlund, Hjortens Krog
Dokument: Svar på kommunicering från Mikael Rönnlund, Rönnlunds
Källarekrog, daterad 2018-10-30

Expedierats till:
Rönnlunds Källarkrog
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
ANDT-handläggare Annica Bringsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 144

Dnr 2018/00102

Internkontroll 2018 - Redovisning av inkomna anmälningar
och ansökningar, kvartal 3

Beslut

Socialnämnden 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 och 2017.
Sammanställningen visar en viss minskning av antalet inkomna ärenden som rör
barn och unga, jämfört med kvartal 4 under 2017 samt kvartal 1 och 2 under
pågående år.

2018
Tid
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
Summa

Anmälningar Ansökningar Totalt
Antal personer
234
19
253
165
222
14
236
154
206
7
213
148
662

40

702

2017
Tid
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
Summa

Anmälningar Ansökningar Totalt
Antal personer
139
8
147
88
258
20
278
96
155
20
175
130
295
18
313
194
847

66

913

2016
Tid
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
Summa

Justerandes signatur

Anmälningar Ansökningar Totalt
Antal personer
89
7
96
88
133
2
135
101
107
10
117
95
171
16
187
153
500

35

535

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 144 (forts.)
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

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-10-26

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 145

Dnr 2018/00172

Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 - Brottsofferjouren
Norra Skaraborg

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren Norra Skaraborg ett
verksamhetsbidrag om två kronor per invånare.
Bakgrund

Enligt socialtjänstlagens 5 kap. 11 § så hör det till socialnämndens uppgifter att
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp.
Mariestads kommun har genom att ge verksamhetsbidrag till brottsofferjouren
kompletterat socialnämndens arbete med att verka för att ge stöd till brottsoffer
och dess närstående.
Brottsofferjouren Norra Skaraborg bildades i mars 2015 och har under
verksamhetsåren 2016 och 2017 erhållit ett verksamhetsbidrag från
socialnämnden i Mariestads kommun om två kronor per invånare. Nu har
föreningen inkommit med en ny ansökan inför verksamhetsåret 2018 om två
kronor per invånare.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-10-04
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 från Brottsofferjouren Norra
Skaraborg tillsammans med verksamhetsberättelse för 2017 samt resultat och
balansräkning för 2017
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 146

Dnr 2018/00121

Redovisning av ej verkställda beslut år 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut
kvartal 3, 2018 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO har om
beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite.
Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de
kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 3, 2018, rapporterar sektor stöd och omsorg 14 ej verkställda beslut.
Fem beslut är enligt LSS 9.9§, bostad för vuxna, är ej verkställda i tid. Dessa
personer har inte erbjudits bostad på grund av resursbrist.
Fem beslut är enligt LSS 9.4§ kontaktperson, är ej verkställda i tid. Orsaken till
att de ej verkställda beror på att man saknar lämplig uppdragstagare.
Fyra beslut om kontaktperson enligt SoL är ej verkställt, samtliga på grund av
resursbrist då det saknas lämpliga uppdragstagare.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-10-26
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 147

Dnr 2018/00194

Avgifter inom vård- och omsorg, socialpsykiatri och LSS
2019

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att fastställa avgifterna för vård och
omsorg samt socialpsykiatrin enligt förslaget samt att
avgifterna ska gälla fr.o.m. 2019-01-01.
2. Socialnämnden beslutar att avgifter för kost inom LSS justeras i enlighet
med prisbasbelopp 2019.
Bakgrund

Då avgifterna i maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har socialnämnden att
fatta beslut om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet
ändras. År 2019 höjs prisbasbeloppet med 1 000 kronor till 46 500 kronor.
Socialnämnden har möjlighet att besluta att inte räkna om avgiften utifrån
prisbasbeloppet ifall uppräkningen skulle innebära en ytterst marginell
förändring. För 2019 föreslås uppräkning enligt prisbasbeloppet förutom för
nivå 1 (trygghetslarm och matleverans) som föreslås ligga kvar på 400 kr/mån.
En höjning i enlighet med prisbasbeloppet skulle ge en prisökning till 418
kr/mån.
Förslaget innebär att avgiften per månad höjs med 15 kronor för nivå 2, 28
kronor för nivå 3, 40 kronor för nivå 4 och 44 kronor för nivå 5. Avgiften för
omvårdnad i särskilt boende och korttidsplats höjs med 44 kronor och priset
för helpension (matavgift) höjs med 74 kronor/månad. Avgiften för bostad i
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen höjs med 46 kronor per månad.
Även avgifter för kost inom LSS justeras i enlighet med prisbasbeloppet för
2019.
Belopp som avser 2018 är genomstrukna och nya belopp för 2019 är kursiva.
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

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 147 (forts.)
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne, 2018-10-18,
Avgifter inom vård- och omsorg, socialpsykiatri och LSS 2019, ny version
Förslag till Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin fr.o.m. 2019-01-01,
ny version
Förslag till Avgifter enligt LSS 2019

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Biståndschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Utredare Elizabeth Lindholm Hahne

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 148

Dnr 2018/00195

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom
socialnämndens verksamhet

Beslut

Socialnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för biståndsbedömning inom
socialnämndens verksamhet.
Bakgrund

Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga krav
på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. Lagändringar
och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna.
Socialnämndens verksamheter har genom åren vidtagit omfattande åtgärder för
att minska kostnader och möjligheterna till ytterligare omfattande
neddragningar är små.
Inför budgetåret 2018 fick socialnämnden en utökad budgetram med 7 000 tkr
varav 1 800 tkr motsvarade det ökade PO-pålägget. Socialnämndens
detaljbudget för 2018 visade på ett underskott med 4 890 tkr. Socialnämnden
behövde därför vidta åtgärder motsvarande 4 890 tkr.
Socialnämnden beslutade 2017-12-19 om en åtgärdsplan som innehöll 19 olika
åtgärder vilka motsvarade en besparing på 4 890 tkr. Denna besparing redovisas
i budget och prognosen som budgetjustering. De åtgärder som socialnämnden
beslutade i december 2017 är inte tillräckliga för att nå en budget i balans. Det
krävs mer omfattande åtgärder.
Ett av förslagen på åtgärder för en budget i balans som redovisades för
socialnämnden i juni är att revidera riktlinjerna för ledsagning till och från
vårdinrättning. Utöver revidering av riktlinjen gällande ledsagning har vissa
redaktionella ändringar gjorts. Förslag på ny text är skriven med kursiv text och
förslag på strykning av text är genomstruken. Genomstruken text under
rubrikerna ”ekonomiskt stöd/ersättning för omkostnader i samband med
ledsagarservice” samt ”medboende i särskilt boende” föreslås flyttas till rutinen
för biståndsbedömning. Nuvarande riktlinje för ledsagning har gällt sedan den
senaste revideringen beslutades av socialnämnden 2016-10-18.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 148 (forts.)
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne, 2018-10-18,
Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom socialnämndens
verksamhet
Förslag till revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom socialnämndens
verksamhet, 2018-10-18
Riktlinjer för biståndsbedömning inom socialnämndens verksamhet,
2018-10-18
Insatser i ordinärt boende – en verksamhet i utveckling, 2018-10-18

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Biståndschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 149

Dnr 2018/00196

Ersättningssystem hemtjänst/hemsjukvård

Beslut

1. Socialnämnden gör ett uppehåll under 2019 från tillämpning
av valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem, LOV.
2. Socialnämnden inför och utvärderar föreslaget ersättningssystem för
hemtjänst/hemsjukvård under 2019.
Bakgrund

Mariestads kommun har en ersättningsmodell som normalt sett, baserat på
snittet i riket, ger ett högre ersättningsbelopp per timme och har i linje med
ersättningsmodellen valt att ha ett ersättningsbelopp som ligger nära snittet i
riket för kommuner med samma ersättningsmodell. Ett nytt ersättningssystem
med större incitament för effektivitet och måluppfyllelse behöver utredas.
Det nya ersättningssystemet bör utformas så att det innebär ökad kontroll över
behovsutveckling och volymutveckling från beslut och beställning till hög
effektivitet och kvalitet i verkställighet och utförande hos den enskilde
brukaren. Dagens effektivitetsmått på 70 % brukartid inom tätbebyggt område
och 60 % på landsbygden har inte åstadkommit budget i balans för de
kommunala utförarna av hemtjänst.
Socialnämnden tillämpar sedan 2009 valfrihet inom hemtjänst/hemsjukvård
enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Sedan valfrihetssystemet infördes 2009
har det endast funnits en godkänd utförare som nu är avslutad.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne, 2018-10-18,
ersättningssystem hemtjänst/hemsjukvård.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 149 (forts.)

Ersättningssystem hemtjänst/hemsjukvård, 2018-10-18
Insatser i ordinärt boende – en verksamhet i utveckling, 2018-10-18

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Biståndschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Ekonom Annica Olsson
Utredare Elizabeth Lindholm Hahne

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 150

Dnr 2018/00197

Bemanningsekonomi

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Arbetet med att bemanna verksamheten efter ett växlande behov går hand i
hand med strävan efter att fler ska arbeta heltid. Ett intensifierat arbete med att
bemanna rätt pågår parallellt med heltidsresan. Idag organiseras hemtjänsten i
fem olika områden. Det finns anledning att se över på vilka sätt det är möjligt
att organisera planering, schemaläggning och bemanning för att tillgodose
behovet i verksamheten. Idag finns små möjligheter till förflyttningar mellan de
olika enheterna vilket gör att arbetsbelastningen blir ojämn.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne,
2018-10-18, bemanningsekonomi
Bemanningsekonomi, 2018-10-18
Insatser i ordinärt boende – en verksamhet i utveckling, 2018-10-18

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Utredare Elizabeth Lindholm Hahne

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 151

Dnr 2018/00198

Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom
vård- och omsorg och socialpsykiatri från 2019-04-01

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagen ändring
av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin from
2019-04-01.
Sara Wallmon (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 2,
protokollsanteckning).
Bakgrund

Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga krav
på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. Lagändringar
och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna.
Socialnämndens verksamheter har genom åren vidtagit omfattande åtgärder för
att minska kostnader och möjligheterna till ytterligare omfattande
neddragningar är små.
Inför budgetåret 2018 fick socialnämnden en utökad budgetram med 7 000 tkr
varav 1 800 tkr motsvarade det ökade PO-pålägget. Socialnämndens
detaljbudget för 2018 visade på ett underskott med 4 890 tkr. Socialnämnden
behövde därför vidta åtgärder motsvarande 4 890 tkr.
Socialnämnden beslutade 2017-12-19 om en åtgärdsplan som innehöll 19 olika
åtgärder vilka motsvarade en besparing på 4 890 tkr. Denna besparing redovisas
i budget och prognosen som budgetjustering. De åtgärder som socialnämnden
beslutade i december 2017 är inte tillräckliga för att nå en budget i balans. Det
krävs mer omfattande åtgärder. Ett av förslagen på åtgärder för en budget i
balans som redovisades för socialnämnden i juni är att höja avgifterna för
serviceinsatser.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Sara Wallmon (V) yrkar på återremiss för ytterligare utredning av
taxekonstruktionen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Sn § 151 (forts.)

Ordförande Jan Hallström (L) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ordförande Jan Hallström (L) tar först upp frågan om återremiss och finner att
socialnämnden beslutar att inte återremittera ärendet. Därefter tar ordförande
upp arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Sara Wallmon (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns
av ordförande Jan Hallström (L).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne, 2018-10-18,
ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin from
2019-04-01
Förslag till ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och
socialpsykiatrin from 2019-04-01
Insatser i ordinärt boende – en verksamhet i utveckling, 2018-10-18

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Biståndschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 152

Dnr 2018/00021

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund

Beslut för tiden 2018-10-01 t.o.m. 2018-10-31 för individ- och familjeomsorg,
LSS, äldre- och handikappomsorg samt bostadsanpassning anmäls.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 2, 9, 16, 23 och 30 oktober
anmäls.
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd med anledning av egen anmälan om
upphörande, Medelhavsgrill i Mariestad, upphör att gälla från 2018-10-31.
Dnr: 020-2018-326

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 153

Dnr 2018/00020

Handlingar att anmäla

Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
Bakgrund

1. Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping gällande avskrivning av mål
från vidare handläggning avseende ansökan om utdömande av särskild
avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Dnr: SN 2017/86
2. Information från Skaraborgs Kommunalförbund angående önskemål
om korrigeringar av kommuntal
Dnr: SN 2018/204
3. Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
Dnr: SN 2018/203
4. Kommunfullmäktiges beslut om förändrad organisatorisk tillhörighet
för färdtjänstverksamheten
Dnr: SN 2018/202
5. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om fördelning av
anvisningar år 2019 till kommuner i Västra Götalands län
Dnr: SN 2018/204
6. Skrivelse med anledning av schemaförändringar och klagomål på
nattpatrullens personal tillsammans med arbetsbeskrivning för
Nattpatrullen
Dnr: SN 2018/217

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 154

Dnr 2018/00023

Uppdrag till sektorchefen

Beslut

Socialnämnden har inget uppdrag till sektorchefen på dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden
Sn § 155

Dnr 2018/00022

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Studiebesök på Alen

Socialnämnden inleder sammanträdet med ett studiebesök på Alens särskilda
boende.
Personligt ombud

Information av personliga ombuden Mirjam Neuman och Karin Bergqvist om
deras verksamhet i kommunen.
Övrig information

Sektorchef Lotta Hjoberg informerar socialnämnden om följande:
-

Etablering och utbildning

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30

Sammanträdesprotokoll
Sida 31

Sammanträdesdatum
2018-11-20

Bilaga 1, Omröstning § 143

Namn och parti

JA

Jan Hallström (L)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Fred Bruns (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Sara Wallmon (V)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Urban Claesson (M)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Lillemor Ågren (S)
SUMMA

Justerandes signatur

NEJ

X
7

Utdragsbestyrkande

6

AVSTÅR

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Bilaga 2, Protokollsanteckning § 151

Ärende:
Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård- och omsorg och
socialpsykiatri från 2019-04-01
Vi vill med denna protokollsanteckning förklara motivet till vår återremiss och
varför vi inte kan ställa oss bakom förslaget till nya taxor, så som de nu
utformats. Det finns delar i förslaget som innebär att vissa brukare kan komma
att få en avgiftshöjning som inte är acceptabel. Det gäller t ex inom den grupp
som idag har hemsjukvård där vissa individer kan få en höjning med över 1 300
kr/månad. Vi menar att taxorna bör omarbetas så att den här typen av effekter
inte uppstår.
Vänsterpartiet har förståelse för att en höjning av taxor kan vara aktuellt. Den
totala summa som en taxeomläggning ska inbringa bör dock minskas och
konstrueras så att inte enskilda brukare får orimliga höjningar.
Vänsterpartiet är väl införstådda med den ekonomiska situation och de
utmaningar som socialnämnden har att förhålla sig till. Det har vi också tagit
höjd för i vårt budgetförslag för år 2019 som bland annat utgår från en
skattehöjning.
2018-11-20
Sara Wallmon (v)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

