Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset kl. 08:30-11:20

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
May-Brith Jansson (C), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Leif Johansson (S), ledamot
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Britt Johansson, vård- och omsorgschef § 1
Annica Olsson, ekonomienhetschef §§ 1-3 och 6
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 3-4 och 6
Annica Bringsved, alkoholinspektör § 7
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef
Lotta Hjoberg, chef sektor stöd och omsorg §§ 1-3 och 6
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

1-10

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-01-10

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Anslagsdatum

2017-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-02-01

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 3

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 1

Dnr 2016/00242

Handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i
hemmet med digital teknik

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

En överenskommelse mellan socialdepartementet och SKL om satsning på eHälsa
gjordes för 2013-2015. Vid socialstyrelsens senaste uppföljning framgår att
utvecklingen går långsamt. För att möta den långsamma utvecklingen har stort fokus
leget på att hitta de gemensamma utmaningar som kommunen ser, för att sedan ge
möjlighet att tillsammans lösa dessa och påskynda utvecklingen.
Syftet med handlingsplanen är att den ska stödja kommunen i den långsiktiga
planeringen vid införande av välfärdsteknik samt att ge möjlighet att samverka med
andra kommuner i Västra Götalandsregionen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson 2016-12-14,
Handlingsplan Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet med digital teknik.
§ 84 Handlingsplan Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet med digital teknik.

Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 2

Dnr 2015/00296

Uppföljning av internkontrollplan 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.
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 effektivitetet

-

Ha ordning och reda

-

Skapa trygghet

Underlag för beslut

Redovisning av internkontrollplan för socialnämndens verksamhet år 2016.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
Ekonom Annica Olsson samt ekonom Pia Möller 2016-12-21, Uppföljning av
internkontrollplan 2016.

Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 3

Dnr 2015/00296

Internkontroll 2016, Redovisning av inkomna anmälningar
och ansökningar, kvartal 4.

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Internkontrollplanen 2016 har som ett kontrollområde att antalet anmälningar
och ansökningar avseende barn som far illa eller riskerar fara illa ska redovisas
för socialnämnden vid fyra tillfällen.
I mätningen ingår inte anmälningar om ensamkommande barn. Mätningen är
gjord t.o.m. 161222.
Under kvartal 4 har antalet inkomna anmälningar och ansökningar ökat med 47,
antalet aktuella personer har ökat med 36 och antalet inledda utredningar ökade
med 28 jmf med tidigare period.
Tid
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4

Anmälningar Ansökningar Totalt
Utredningar Yttrande Antal personer
89
7
96
43
1
88
133
2
135
28
1
101
107
10
117
45
2
95
148
16
164
73
4
131

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse, Internkontroll 2016 – Redovisning av inkomna anmälningar
och ansökningar, kvartal 4.
Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)
(IFO-chef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 4

Dnr 2016/00227

Avgifter inom vård- och omsorg och socialpsykiatrin 2017

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget förslag.
Bakgrund

Maxtaxan
Då avgifterna i maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har socialnämnden att fatta
beslut om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet ändras. År 2017
höjdes prisbasbeloppet med 500 kronor till 44 800 kronor.
Förutom prisbasbeloppet så styrs avgifterna i maxtaxan av Konsumentverkets årliga
kostnadsberäkningar när det gäller skälig kostnad för livsmedel. Denna summa i
förhållande till den faktiska avgift som kommunen tar ut för maten vid särskilt boende,
dagverksamhet och matleverans påverkar den enskildes förbehållsbelopp samt den
avgift som kommunen har möjlighet att ta ut.
Socialnämnden har möjlighet att besluta att inte räkna om avgiften utifrån
prisbasbeloppet ifall uppräkningen skulle innebära en ytterst marginell förändring. För
2017 föreslås uppräkning enligt prisbasbeloppet.
Förslaget innebär att omvårdnadsavgiften höjs med mellan tre och 22 kronor per
månad beroende på taxenivå och att priset för helpension(matavgift) höjs med
trettiosju kronor/månad. Konsumentverkets beräkning av skäliga kostnader för
livsmedel höjts inför 2017 vilket får till följd att det belopp som den enskildes
förbehållsbelopp ska höjas med p.g.a. merkostnader för mat kommer att höjas med 40
kronor per månad.
Den sena handläggningen av ärendet kommer sig av att Konsumentverkets siffror för
2017 inte kom förrän i slutet av december.
Kommunens taxa för avgifter inom äldreomsorg och socialpsykiatrin höjdes senast 1
oktober 2016. Anledningen till höjningen var då att Riksdagen beslutat att från och
med 1 juli 2016 höja den högsta avgift som kommunen har rätt att ta ut enligt
maxtaxan. Taxan var då föremål för beslut i Kommunfullmäktige.
Nu aktuell höjning som endast är en justering till Prisbasbeloppet kan beslutas av
Socialnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 4 (forts.)

Pris för mat till medboende
Socialnämnden har tidigare beslutat att medboende i särskilt boende ska ha möjlighet
att äta sina måltider i den avdelningsmatsal som finns vid boendet. Pris för maten
fastställs varje år av socialnämnden, ett pris som inte får understiga kommunens
självkostnad. Betalningen från den medboende är en civilrättslig ersättning varför
beslut inte behöver tas i kommunfullmäktige.
För att inte socialnämnden ska få några kostnader för att medboende erbjuds äta i
boendets matsal bör priset inte heller understiga det pris sektor stöd och omsorg
betalar till kostenheten för varje portion. Avstämning bör också göras gentemot hur
mycket den som är beviljad särskilt boende betalar för maten då det inte är rimligt att
medboende betalar ett lägre pris.
Då den medboende inte har något biståndsbeslut har kommunen att redovisa moms
för intäkterna varför 12 procent moms läggs på priset.
Efter information från chefen från kostenheten framgår att det pris sektor stöd och
omsorg kommer att betala till kostenheten inte förändras och att det priset
överensstämmer med kommunens självkostnad.
För 2017 föreslås priset för medboende förblir oförändrat: frukost 24 kr, mellanmål 12
kr, middag 63 kr och kvällsmat 32 kr, priset inkluderar 12 procent moms.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt
avdelningschef Catharina Andersson 2016-12-20, Avgifter inom vård- och omsorg och
socialpsykiatrin 2017
Förslag till taxa med tillämpningsanvisningar och bilaga

Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef Catharina Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 5

Dnr 2016/00127

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2016

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget förslag.
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.
Ej verkställda beslut kvartal 3
För kvartal 3, 2016, rapporterar sektor stöd och omsorg 17 ej verkställda beslut.
Åtta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och tolv beslut enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Elva beslut är enligt LSS 9.9§, bostad för vuxna, är ej verkställda. Sju personer kan inte
erbjudas på grund av resursbrist vilket innebär att det inte finns ledig bostad att
erbjuda. Fyra personer är erbjudna bostad men tackat nej.
Ett beslut enligt 9.4 § LSS, kontaktperson, är ej verkställda. En person kan inte
erbjudas på grund av resursbrist, det saknas lämpliga uppdragstagare.
Fem beslut är enligt SoL 4:1 särskilt boende. Tre personer har inte kunnat erbjudas
bostad på grund av resursbrist, vilket innebär att det inte finns någon ledig bostad. Två
har blivit erbjudna bostad men tackat nej till erbjudandet.
Tre beslut är enligt SoL 4:1 kontaktfamilj och/eller kontaktperson. Dessa insatser kan
inte verkställas på grund av resursbrist, det saknas lämpliga uppdragstagare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-12-27,
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2016.
Kvartalsrapport

Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 9

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 6

Dnr 2016/00261

Omvärldsanalys för socialnämndens verksamhet inför
budget 2018

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna omvärldsanalysen till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Inför budget 2018 och plan 2019-2020 sammanställs en omvärldsanalys från respektive
nämnd. Nämndernas analyser sammanställs därefter till ett sammanhållande
dokument. Dokumentet ska användas som underlag i arbetet med budget 2018.
I dokumentet beskrivs lagförändringar, volymförändringar, nya eller förändrade behov,
effektiviseringar samt en ekonomisk sammanställning av dessa. Omvärldsanalysen
presenteras i sin helhet på Kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetupptakt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-12-27,
Omvärldsanalys för socialnämndens verksamhet inför budget 2018.
Omvärldsanalys socialnämndens verksamheter 2018.

Expedierats till:
(Socialnämnden)
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Sektorchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 7

Dnr 2016/00262

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker,
Stadshotellet i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att bevilja Stadshotellet i Mariestad AB, 559082-3463, c/o
Hospitium Fastigheter AB, Berzeligatan 14, 412 53 Göteborg, servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Stadshotellet Mariestad, Nygatan 10, 542
30 Mariestad.
Tillståndet avser servering till allmänheten året runt med serveringstid kl. 11.00 – 01.00
alla dagar, med servering inomhus i restaurangen, samt på uteserveringen kl. 11.00 –
23.00 söndagar-torsdagar och fredag, lördag kl. 11.00 – 01.00.
Villkor
Bolaget ska informera polismyndigheten, senast 14 dagar innan, vid arrangemang
angående ordningsvakter vid de tillställningar som inte kräver tillstånd hos
polismyndigheten.
Motivering:
Polismyndigheten har i remissvar skrivit att de gärna har dialog med arrangören
angående ordningsvakter vid de tillställningar som ej kräver tillstånd hos
polismyndigheten.
Bakgrund

Stadshotellet i Mariestad AB, 559082-3463, c/o Hospitium Fastigheter AB,
Berzeligatan 14, 412 53 Göteborg, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker på Stadshotellet i Mariestad, Nygatan 10. Ansökan avser servering till
allmänheten året runt med serveringstid kl. 11.00 – 01.00 alla dagar, med servering
inomhus i restaurangen, samt på uteserveringen kl. 11.00 – 23.00 söndagar-torsdagar
och fredag, lördag kl. 11.00 – 01.00.
Utredning

Verksamhetens inriktning och omfattning
Stadshotellet i Mariestads inriktning är uthyrning av hotellrum, samt restaurang med
frukost, lunch och kvällsverksamhet med a la carte. Kommer inte att finnas någon
nattklubbsverksamhet.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden, genom platschef Peter Alexandersson, har godkända kunskaper i
alkohollagen, då han genomgått och fått godkänt i kunskapsprovet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 7 (forts.)

I bolagets styrelse ingår Uwe Löffler som ordförande och Karl Åke Bäckström som
styrelseledamot. Fullmakt är inlämnad, vilket ger Karl-Richard Petersson, regionchef,
att för bolagets räkning hantera frågor som rör alkoholtillstånd.
Fysiska och juridiska personer som prövats är:
559082-3463 Stadshotellet i Mariestads AB.
Karl-Åke Bäckström, styrelseledamot.
Peter Alexandersson, platschef på Stadshotellet i Mariestad.
Karl Richard Pettersson, regionchef, har fullmakt att hantera alkoholfrågor.
Uwe Löffler, styrelseordförande.
Bolaget är privat aktiebolag. Bolaget eller dess företrädare förekommer inte i polisens
belastningsregister och har heller inga skatteskulder eller restförda avgifter hos skatteeller kronofogdemyndigheten.
Bedömning

Remissyttranden:
Polismyndigheten:
De sökande förekommer inte i belastningsregistret, någon erinran angående de
sökande föreligger ej.
Ordning och säkerhet: Då det tidigare varit liknande verksamhet i fastigheter ses inget
hinder av ordningskaraktär. Offentliga tillställningar i lokalen (dans,
musikuppträdanden m m) kräver tillstånd hos polismyndigheten och i samband med
detta anges antal ordningsvakter. I övrigt ansvarar arrangören för god ordning och
ansvarsfull alkoholservering och beslut om ordningsvakt skall anlitas.
Polismyndigheten har gärna dialog med arrangören angående ordningsvakter vid de
tillställningar som ej kräver tillstånd hos polismyndigheten.
Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: Räddningstjänsten avser följande yttrande i
aktuellt ärende, att:
Högsta personantal som samtidigt vistas i lokalerna ej överstiger vad de är anpassade
för.

Justerandes signatur

-

Uppställning av möbler gör intrång på utrymningsvägarnas bredd.

-

Lokalens nödutgångar hålls väl markerade, fria samt lätt öppningsbara utan
tillgång till nyckel.

-

Lokalen är försedd med lämplig brandsläckningsutrustning.

-

Vid hantering av brandfarlig vara söks tillstånd för detta hos räddningstjänsten
Östra Skaraborg.

-

Verksamhetsutövaren bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och
dokumenterar detta.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 7 (forts.)

-

Verksamhetsutövaren i övrigt vidtar åtgärder i skälig omfattning för att förhindra
personskador till följd av brand eller annan olycka.

Skatteverket: Bolaget är registrerad för F-skatt, arbetsgivarregister och
momsregistrerad. Sökanden har inga aktuella eller restförda skatteskulder.
Kronofogdemyndigheten: Skuld saknas i databasen för samtliga, bolaget och dess
företrädare.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, miljöinspektör: Registreringsbevis är utfärdad för
den nya verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden meddelar följande synpunkt:
Uteservering bör inte pågå längre än till kl. 23.00 söndagar-torsdagar.
Utredarens övervägande
Verksamheten drivs som privat aktiebolag.
I alkohollagens 8 kap 2 § står att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt
omständig-heter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs i denna lag. Sökanden ska genom
att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper i denna lag och anslutande
föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från
skyldigheten att avlägga prov.
Sökanden har inga undantag från att avlägga kunskapsprov. Peter Alexandersson har
den 15 november 2016 avlagt ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen med godkänt
resultat. Bedömningen är att chefen på plats, Peter Alexandersson, är lämplig att göra
kunskapsprovet. Styrelseledamöterna kommer inte att vara delaktiga i verksamheten.
I lämplighetsprövningen måste även sökanden uppvisa personliga och ekonomiska
förhållande, samt i möjligaste mån säkerställa att sökanden genom sin bakgrund inte är
olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk
misskötsamhet
Bolaget och dess företrädare förekommer inte i polisens belastningsregister och har
inga skatteskulder eller restförda avgifter hos skatte- eller kronofogdemyndigheten.
Handlingar såsom budget och prognoser har inlämnats.
Sökanden bedöms därmed uppfylla kravet i alkohollagen.
En annan förutsättning för serveringstillstånd är att sökanden har dispositionsrätt till
aktuell serveringslokal. Ett hyreskontrakt för lokalen och dess uteservering finns och
sökanden bedöms därmed uppfylla kravet i alkohollagen.
Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt
antal sittplatser för matservering. Restaurangen inomhus rymmer ca 250 sittplatser. Till
detta tillkommer, uteserveringen med ett antal sittplatser. Bedömningen är att lokalen
har lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalen.
Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen och ska möjliggöra ett varierat
utbud av maträtter. Bolaget har ett kök i direkt anslutning till serveringslokalerna och
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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en meny med förrätt, huvudrätt och efterrätt är inlämnad. Bedömningen är att
sökanden uppfyller köks- och matkravet i alkohollagen.
Sammanfattning:
Utredningen har inte uppvisat något negativt som diskvalificerar sökanden.
Miljö- och Byggnadsnämnden har synpunkt gällande uteserveringen, att den inte bör
pågå längre än till kl. 23.00 söndagar-torsdagar, med anledning av risken för störningar
för närboende.
Utredaren har varit i kontakt med sökanden och de ändrar sin ansökan till att vara kl.
11.00- 23.00 söndagar-torsdagar på uteserveringen.
Polismyndigheten önskar information/dialog från arrangören angående ordningsvakter
vid de tillställningar som ej kräver tillstånd hos polismyndigheten. Detta finns med
som ett villkor.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved samt chefen för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg 2016-12-27, Ansökan om tillstånd att servera
alkoholdrycker, Stadshotellet i Mariestad.

Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Snau § 8

Dnr 2015/00315

Redovisning av verksamhet med personligt ombud för år
2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner rapporten till länsstyrelsen angående Personligt ombud
2016.
Bakgrund

Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer med
psykisk sjukdom. Verksamheten finansieras till ca 50 % av medel från länsstyrelsen
och kommunen lämnar varje år en skriftlig redogörelse.
Personligt ombud, PO, är organisatoriskt placerad inom Individ- och familjeomsorgen
direkt under IFO-chef och är därmed helt fristående från socialtjänstens övriga
verksamhet.
Under året har ledningsgruppen haft två sammanträden. Inför 2017 kommer
verksamheten utökas med 0,5 tjänst samt sälja motsvarande tjänst till Gullspångs
kommun.
Under året har andelen kvinnor ökat. Det märks en tydlig ökning av enstaka råd och
stödkontakter.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse – Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2016,
upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef och Lotta
Hjoberg, chef sektor stöd och omsorg.
Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2016 med bilaga,
upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef

Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 9

Dnr 2016/00237

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag för Personligt
ombud 2017.
Bakgrund

Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer med
psykisk sjukdom. Verksamheten finansieras till ca 50 % av medel från länsstyrelsen
och kommunen lämnar varje år en skriftlig redogörelse.
Personligt ombud, PO, är organisatoriskt placerad inom Individ- och familjeomsorgen
direkt under IFO-chef och är därmed helt fristående från socialtjänstens övriga
verksamhet.
Inför 2017 kommer verksamheten utökas med 0,5 tjänst samt sälja motsvarande tjänst
till Gullspångs kommun.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse – Ansökan om statsbidrag Personligt ombud 2017, upprättad av
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef och Lotta Hjoberg, chef sektor stöd
och omsorg.
Ansökan om statsbidrag för personligt ombud år 2017, upprättad av Anette Karlsson,
individ- och familjeomsorgschef

Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(IFO-chef Anette Karlsson)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00254

Information/diskussion på socialnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottets beslut

Ingen information/diskussion på dagens sammanträde.

Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur
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