
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 08:30-10:40 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

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

Övriga deltagare Catharina Andersson, chef för biståndsenheten § 43 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare § 44 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 46-47 
Annica Bringsved, ANDT-handläggare §§ 48-50 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 41-57 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-03-17 

Anslagsdatum 2020-03-17 Anslaget tas ner 2020-04-08 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 41                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning 
förutom att ärendet ”Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för 
februari 2020” utgår. 
 
Notering: 
Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) tycker inte att ärendet om 
månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för februari månad ska 
utgå från dagens arbetsutskott och socialnämndens sammanträde i mars.    
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 42                                                   Dnr 2020/00061  

Arkivansvarig för socialnämnden 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att utse chefen för sektor stöd och omsorg till 
arkivansvarig för myndighetens arkiv.  

2. Socialnämnden delegerar till arkivansvarig att utse arkivredogörare för 
myndigheten med uppdrag att vårda myndighetens arkiv. Nämndens 
delegationsordning ska kompletteras med denna punkt.        

Bakgrund 

Enligt Mariestad kommuns reglemente för arkivvård är kommunstyrelsen 
kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har tillsynen över att 
kommunens samtliga myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
och detta reglemente. 
 
Enligt § 4 i reglementet för arkivvård ska det hos varje myndighet finnas en 
arkivansvarig och annan personal för att ansvara för arkivuppgifterna hos 
myndigheten. I reglementet föreslås att förvaltningschef ska vara arkivansvarig.  
 
En översyn av myndigheternas arkivarbete och tillhörande dokumentation 
genomförs av kommunarkivarien och som ett led i detta arbete kommer en del 
beslut kopplat till arkivfrågor att aktualiseras. Beslut om arkivansvarig är en 
sådan fråga.   
 
Arkivorganisation 
Myndighetens arkivorganisation består av en arkivansvarig och arkivredogörare. 
Arkivansvarig är sektorchef eller verksamhetschef. Arkivansvarig är den som 
beslutar om vilka och hur många arkivredogörare myndigheten (nämnden) 
behöver. Vid behov kan även en huvudarkivredogörare utses som har 
samordningsansvar för närarkiven inom nämnden. Arkivredogörare och 
eventuell huvudredogörare meddelas till kommunarkivarien. 
 
Kommunarkivarien har det övergripande ansvaret för kommens arkivfunktion 
och är ansvarig för centralarkivet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-02-24 
 
Reglemente: Arkiv, antaget av kommunfullmäktige 2015-01-26 
 
Dokument: Exempel på arkivorganisationer        
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Kommunarkivarie Jessica Green)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 43                                                   Dnr 2019/00285  

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att förändra 
dagverksamhetstaxan så att varje enkelresa debiteras med 30 kr med ett 
utgiftstak på 600 kr/månad.  
 
Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.        

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott fattade den 11 februari 2020 beslut om att 
återremittera ärende avseende taxa för dagverksamhetsresor då ett initiativ till 
MTG-samordning av färdtjänstresor precis hade tagits.  
 
Möte med representanter för Töreboda, sektor utbildning och chef för 
biståndsenheten ägde rum den 18 februari 2020. Vid mötet framkommer att det 
för tillfället inte finns förutsättningar för en samordnad verksamhet inom 
MTG. Tillsatta tjänster är deltider som har tjänstekombinationer som 
omöjliggör samlokalisering. Frågan kan dock behöva lyftas igen inom ca ett år 
då förändringar förväntas ske. 
 
Vid sammankomsten framkom det också att dagverksamhetsresorna i 
Töreboda inte administreras av färdtjänsthandläggaren utan att budget, kostnad 
och administration ligger på dagverksamheten. Vid en eventuell framtida 
gemensam färdtjänsthandläggning får ställningstagande tas till 
dagverksamhetsresornas administrativa placering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 
 
Dokument: Höjning av avgift för dagverksamhetsresor upprättat av chef för 
biståndsenheten Catharina Andersson, 2020-03-03        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Chef för biståndsenheten Catharina Andersson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 44                                                   Dnr 2020/00049  

Förfrågningsunderlag hemvård enligt lagen om 
valfrihetssystem, LOV 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlag hemvård enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV, att gälla från och med 2020-04-01. 
 
Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i beslutet.       

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade i november 2018 att avannonsera 
förfrågningsunderlag hemvård enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, under 
2019. Samtidigt beslutade socialnämnden att införa och utvärdera ett nytt 
ersättningssystem inom hemvården under 2019. 
 
I samband med att utvärderingen presenterades i socialnämnden i december 
2019 beslutade socialnämnden om att annonsera ett nytt förfrågningsunderlag 
från april 2020. Samtidigt beslutade socialnämnden att ersätta utförarna med 
grundersättning utifrån beviljad tid från april 2020 samt att testa och utvärdera 
premieersättning i takt med att uppföljningar av måluppfyllelse utifrån 
biståndsbeslut görs under 2020. Socialnämnden beslutade även att ersätta 
utförarna med grundersättning med omräkning av timersättning och 
premieersättning för måluppfyllelse från och med januari 2021.  

Behandling på sammanträdet 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker förslaget. 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 

Förfrågningsunderlag hemvård enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, daterat 
2020-03-11 

Dokument: Ersättningssystem för hemtjänst och hemsjukvård i Mariestads 
kommun, antaget av socialnämnden 2018-11-20, reviderat 2019-12-17 

Dokument: Ersättning hemtjänst/hemsjukvård till utförare enligt lag om 
valfrihetssystem (LOV), daterat 2019-11-26      
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Chef för biståndsenheten Catharina Andersson) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Ekonom Annica Olsson) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 45                                                   Dnr 2020/00068  

Arbetsmodell för drogfria hem för vård eller boende i 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Detta är ett inriktningsdokument som beskriver socialnämndens arbetsmodell 
med en nolltolerans mot alkohol, narkotika och andra droger inom kommunens 
verksamheter.  
 
Socialnämnden i Mariestads kommun bedriver flera olika verksamheter för 
enskilda personer, barn, unga och vuxna, som är i behov av stöd, behandling 
eller andra former av insatser för att ha en fungerande vardag. Nämndens 
arbete syftar också till att verka för en god fysisk och psykisk hälsa. I detta 
sammanhang är det en självklarhet att verksamheterna hålls fria från alkohol, 
narkotika och andra droger. För att lyckas med detta arbete ska alla 
medarbetare ha god kännedom om preparat och drogtecken, ha kunskap om 
och följa arbetsmodellen. 
 
Det är viktigt att arbeta för att upptäcka personer i verksamheterna som finns 
eller riskerar hamna i missbruk. Efter sådan upptäckt påbörjas omgående ett 
arbete med att motivera personen till att ta emot stöd och hjälp samt vidta 
behovsanpassade insatser. Genom att samarbeta inom sektorn, med sektor 
utbildning samt hälso- och sjukvården kan enskilda få de insatser som krävs. 
För att motverka spridning av narkotika är det också av största vikt att ett 
samarbete med polisen sker och att narkotikabrott polisanmäls.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 
 
Dokument: Arbetsmodell för drogfria hem för vård eller boende i Mariestads 
kommun upprättat av enhetschef Elin Fennander Sahlberg och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2020-03-03      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden  
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Enhetschef Elin Fennander Sahlberg) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 46                                                   Dnr 2020/00055  

Remiss - Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell 
plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till revidering av Riktlinje 
för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen.       

Bakgrund 

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att 
kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns 
en länsgemensam riktlinje och mall för SIP som upprättades 2015. En 
arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen har nu tagit fram ett förslag till revidering av denna riktlinje. 
Riktlinjen och SIP-processen är nu anpassad till ny lagstiftning om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (2017:612). Den förtydligar SIP-
processen, huvudmännens ansvar samt att processen ska genomföras i gällande 
IT-system.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 
 
Remissyttrande upprättat av socialchef Karin Utbo och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Pia Stenlund, 2020-02-27 
 
Remissversion av Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, daterad 2020-01-30      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(VästKom) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 47                                                   Dnr 2020/00069  

Revidering av Riktlinje för risk- och händelseanalys 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta revideringen av Riktlinje för risk- och 
händelseanalys.       

Bakgrund 

Riskanalyser ska utföras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa 
och som gör att verksamheten inte uppnår de krav och mål som ställs i lagar 
och föreskrifter (SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §). Riskanalys innebär att uppskatta 
sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt att bedöma vilka negativa 
konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.  
 
Händelser som inträffar i verksamheten ska utredas, sammanställas och 
analyseras för att säkerställa kvaliteten. Händelseanalys ger kunskap om hur och 
varför händelser inträffat samt vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas för att 
förhindra att liknande händelser sker igen. Syftet är att upptäcka brister i 
organisationen. Händelser bedöms på liknande sätt som risker, det vill säga 
utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 
 
Förslag på revidering av Riktlinje för risk- och händelseanalys       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 48                                                   Dnr 2020/00072  

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Åkes 
Video AB, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja Åkes Video AB organisationsnummer 
556240-5687 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker för servering till allmänheten på Tandoori Kök & Bar, 
Viktoriagatan 15, 542 33 Mariestad. Serveringstillståndet gäller året runt med en 
serveringstid mellan 11:00 – 23:00 alla dagar, gäller även tillhörande 
uteservering. 
 
Detta beslut kan överklagas.      

Bakgrund 

Åkes Video AB, organisationsnummer 556240-5687 har hos kommunen ansökt 
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att få servera starköl, 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande till 
allmänheten, året runt med serveringstid 11:00 – 23:00 i restaurang samt 
tillhörande uteservering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-04 
 
Utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 2020-03-02      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Åkes Video AB)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 49                                                   Dnr 2020/00073  

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Mariestads 
Golfkrog, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja Elissak AB organisationsnummer 559238-
0983 tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker för servering till allmänheten på Mariestads Golfkrog, 
Gummerstadsvägen 45, 542 94 Mariestad. Serveringstillståndet gäller året runt 
med en serveringstid mellan 11:00 – 24:00 alla dagar med servering i restaurang, 
tillhörande uteservering, konferensrummet samt foajén intill restaurangen. 
 
Detta beslut kan överklagas.         

Bakgrund 

Elissak AB, organisationsnummer 559238-0983 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, med 
serveringstid 11:00 – 24:00 i restaurang, tillhörande uteservering, konferensrum 
och foajé.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-04 
 
Utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 2020-03-02        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Mariestads Golfkrog)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 50                                                   Dnr 2020/00074  

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Ekuddens 
Camping, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att bevilja Nordic Camping & Resort AB 
organisationsnummer 556618-9873 stadigvarande tillstånd att servera starköl, 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker med servering till allmänheten 
på Ekuddens Camping, Ekuddenvägen 50, 542 45 Mariestad. 
Serveringstillståndet gäller årligen från 1 april till 30 september med en 
serveringstid mellan 11:00 – 01:00 alla dagar, med servering i restaurang samt 
tillhörande uteservering. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Nordic Camping & Resort AB, organisationsnummer 556618-9873 har hos 
kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att 
få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande 
till allmänheten, årligen mellan 1 april till 30 september, med serveringstid 11:00 
– 01:00 i restaurang samt tillhörande uteservering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 
 
Utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 2020-03-02      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
(Ekuddens Camping)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 51                                                   Dnr 2020/00022  

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för 
februari 2020 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Ärendet utgår. 
 
I samband med godkännande av dagordningen framkommer att ärendet utgår 
från dagens sammanträde och socialnämndens sammanträde i mars. Noteras att 
Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) inte tycker att ärendet ska 
utgå.      

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti. Ekonomienheten upprättar dessutom sex 
stycken månadsavstämningar för nämndens verksamheter. Månads-
avstämningarna upprättas efter februari, mars, maj, september, oktober 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 en ekonomisk avstämning per februari månad 
2020 avseende socialnämndens verksamheter. 
 
Månadsavstämning februari, år 2020, visar en avvikelse för socialnämnden med  
-28 150 tkr. Sektorchefen visar ett resultat på -4 600 tkr, individ- och 
familjeomsorgsavdelningen visar -3 550 tkr, vård- och omsorgsavdelningen 
visar -6 000 tkr och biståndsavdelningen ingen avvikelse. Placeringar barn och 
unga visar ett underskott på -9 000 tkr och försörjningsstödet -5 000 tkr. Denna 
prognos ska dock betraktas med mycket stor försiktighet se bifogat dokument, 
Månadsavstämning februari, år 2020.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och 
socialchef Karin Utbo, 2020-03-12 

Dokument: Månadsuppföljning februari 2020 Mariestad, daterat 2020-03-13      



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Ekonom Annica Olsson 
Ekonom Pia Möller 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 52                                                   Dnr 2019/00298  

Remiss - Samverkansregler Offentligt finansierade hälso- 
och sjukvården, läkemedels-medicintekniska- och 
laboratorietekniska industrin fr. o. m. 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta de föreslagna 
samverkansreglerna för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.       

Bakgrund 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins 
medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. 
Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, 
Swedish Medtech och Swedish Labtech.  
 
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan 
runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men 
hänvisning till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med 
industri-organisationerna i särskild ordning.  
 
Reglerna ska säkerställa att det inte förekommer otillbörlig påverkan på de som 
har att förskriva produkter och upphandla/avropa tjänster från privata aktörer.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-04 
 
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner nr 18/2019 tillsammans 
med överenskommelse om samverkansregler med bilaga    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)   



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 53                                                   Dnr 2020/00051  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre 
psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.       

Bakgrund 

Behovet av ett boende för psykiskt sjuka äldre är en prioriterad fråga för 
socialnämnden. Det pågår att intensivt arbete i samverkan med andra berörda 
verksamheter i kommunen för att hitta lämpliga lokaler som motsvarar de 
behov som de framtida boende har. 
 
Frågan var uppe till behandling på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 
så sent som den 18 februari 2020 då nämnden fattade beslut om att lokalfrågan 
ska aktualiseras i den kommunövergripande strategiska lokalgruppen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-04 
 
Medborgarförslag, 2019-12-18       

 

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

Snau § 54                                                   Dnr 2019/00297  

Utredning av bemanningsenheten 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att effektiviseringsarbetet avseende bemanning 
ska fortgå enligt förslagen framtidslösning. 

 
2. Socialnämnden beslutar att arbetet ska återkopplas till socialnämnden 

när sektorchef och/eller nämndens ordförande anser att det är lämpligt. 
 

3. Socialnämnden beslutar att föreliggande utredning ska lämnas till 
kommunstyrelsen som information.   

 
Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i beslutet.    

Bakgrund 

Sektorchefen fick den 17 december 2019 i uppdrag av socialnämndens 
arbetsutskott att utreda sektorns behov av bemanningsenhetens tjänster. En 
kartläggning har gjorts under årets första två månader och förslag till 
effektiviseringsplan omfattar: 
 
-Förändrat syn- och arbetssätt avseende bemanning 
-Ett digitalt verktyg  
-Stöd i rekrytering och instruktion  
-Stöd i schemaläggningsarbetet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-04 
 
Utredning: Sektors stöd och omsorgs behov av bemanningsenhetens tjänster 
upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-02-05     

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 55                                                   Dnr 2020/00065  

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

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att Rune Skogsberg (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.       

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  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2020-02-21       

 

Expedierats till: 
Socialnämnd 
(Rune Skogsberg) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Nämndsekreterare Helena Andersson) 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

Sida 21 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 56                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut  

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Krisberedskap i samband med Covid-19. Vissa verksamheter inom 
sektorn börjar stängas t.ex. daglig verksamhet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 57                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har följande uppdrag: Att ge sektorchefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag 
till årshjul för socialnämndens verksamheter.     

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2020-02-27      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


