Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset tisdag den 21 mars 2017 kl 08:30-11:35

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice 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
Mats Rosén (M), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot

Övriga deltagare

Erik Nilsson (V), ersättare
Inger Farken (MP), ersättare
Inger Dernroth (C), ersättare
Gunilla Strindevall (C), ersättare
Lars Alfredsson (KD), ersättare
Annika Palmér, biståndbedömare § 31
Annelie Blomberg, anhörigsamordnare § 31
Annica Olsson, ekonom § 35
Pia Möller, ekonom § 35
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 31-39

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-03-21

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-21

Anslagsdatum

2017-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-04-21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 31

Dnr 2017/00013

Redovisning av delegationsbeslut
Individ- och familjeomsorg, LSS, äldre- och handikappomsorg och
bostadsanpassning:
Beslut för tiden 2017-02-01 t.o.m. 2017-02-28 anmäls och läggs till
handlingarna.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 7, 14 och 28 februari.
Protokollen anmäls och läggs till handlingarna.
Beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker, Vänergymnasiet AB,
den 3 mars 2017. Dnr: 05-2017-16
Beslutet anmäls och läggs till handlingarna.
Beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker, Finska Föreningen,
den 11 mars 2017. Dnr: 05-2017-21
Beslutet anmäls och läggs till handlingarna.
Beslut om anmälan om ändring i bolaget, Restaurang Karlsholme Folkpark,
Mariestad. Dnr: 34-2016-208
Beslutet anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 32

Dnr 2017/00012

Handlingar att anmäla

Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
Bakgrund

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ”Program för
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare”
(SN 2017/46)
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna utredningen till
socialnämnden som har att besluta om ett eventuellt införande av att
ansöka om försörjningsstöd via internet (SN 2015/281)
3. Rapport om Ungdomsmottagningen i Mariestad 2016 (SN 2017/47)
4. Inspektionen för vård och omsorg beslutar att avsluta ärendet om
tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid
Drottninggatan i Mariestad (SN 2016/230)
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samtliga nämnder ska
konsekvensbeskriva ramar för drift- och investeringsbudet för år 2018
som överensstämmer med tidigare beslutad flerårsplan (SN 2017/55)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 33

Dnr 2017/00014

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Chef för sektor stöd och omsorg informerar om följande:
-

Nya äldreboendet, planritningen

-

Dataskyddsförordningen, som börjar gälla från maj 2018

-

Drogsituationen i Mariestad, redovisning av orosanmälningar

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 34

Dnr 2017/00041

Uppsökande verksamhet i Mariestads kommun år 2016

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Biståndsavdelningen utför uppsökande verksamhet till personer som fyllt 80 år
och som inte har insatser från socialtjänsten. Syftet är att ge information om
vilka insatser som kommunen och andra vårdgivare kan erbjuda och vart man
vänder sig.
Varje år sammanställs information från den uppsökande verksamheten och
delges socialnämnden. Den uppsökande verksamheten från år 2016 redovisas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson, 2017-03-09
Bildspel om Uppsökande verksamhet

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Biståndsbedömare Annika Palmér
Anhörigsamordnare Annelie Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 35

Dnr 2017/00003

Månadsavstämning för februari år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende februari år
2017.
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 månadsavstämning februari år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning februari, år 2017, visar ett överskott på 2 750 tkr i
verksamheterna inom vård och omsorg. Biståndsavdelningen visar ett
underskott på 250 tkr liksom IFO med underskott på 1 100 tkr. De centrala
verksamheterna samt försörjningsstödet visar ett nollresultat. Totalt överskott
för socialnämnden är 1 400 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
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Sn § 35 (forts.)

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-02-28
Dokument: Månadsavstämning februari 2017, översikt, baserad på uppgifter
tillgängliga 2017-02-28
Dokument: Månadsavstämning februari 2017, detaljer, baserade på uppgifter
tillgängliga 2017-02-28

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 36

Dnr 2017/00018

Avgifter för insatser enligt LSS 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att justera avgifter för insatser enligt LSS fr.o.m.
2017-06-01 i enlighet med förändrat basprisbelopp för 2017.
Bakgrund

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen justeras varje år i enlighet med det
förändrade prisbasbeloppet. Insatserna enligt LSS har dock inte justerats alls
under de år lagstiftningen gällt. Det finns nu anledning att justera ersättningen
på samma sätt som för övriga målgrupper inom Socialtjänsten. Vid beslut i
Kommunfullmäktige 2001-06-18 § 84 framgår att socialnämnden själv har
mandat att fatta beslut så länge justering endast sker utifrån förändrat
prisbasbelopp.
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

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-02-21
Dokument: Avgifter för insatser enligt LSS 2017, daterat 2017-02-22

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Assistent Charlotte Adamsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 37

Dnr 2017/00048

Arbetsordning för socialnämndens och arbetsutskottets
sammanträden

Beslut

Socialnämnden godkänner arbetsordningen.
Bakgrund

I samband med socialnämndens sammanträden deltar föredragande tjänstemän.
Samtliga ärenden behandlas av ett arbetsutskott. Det finns även arbetsutskott
som hanterar individärenden. Genom att ärenden är beredda med förslag till
beslut, samtliga deltagare är insatta i aktuella ärenden, strukturerad föredragning
samt en tydlig rollfördelning blir sammanträdena effektiva.
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

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-02-27
Dokument: Roller vid socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden,
upprättat av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-02-27

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 38

Dnr 2017/00025

Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid rekommendation

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden
för äldre nattetid.
Bakgrund

Sveriges Kommuner och Lansting (SKL) har den 20 januari 2017 beslutat att
rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut om att anta
rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda
boenden för äldre nattetid.
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

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-02-23
Dokument: Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans
med rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för
äldre

Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Sveriges Kommuner och Landsting

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Socialnämnden
Sn § 39

Dnr 2017/00033

Ansökan om föreningsbidrag 2017 - SESAM

Beslut

Socialnämnden beviljar föreningen SESAM bidrag med 10 000 kr för år 2017.
Bakgrund

SESAM är en ideell förening under Riksförbundet för social och mental hälsa,
RSMH, som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda
förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
Lokalföreningen anordnar olika aktiviteter och kurser för att minska isolering
och utanförskap för medlemmarna. Föreningen har för närvarande 19
medlemmar.
Föreningen ansöker om 20 000 kr till sin verksamhet. Under 2016 erhöll
föreningen 10 000 kr i bidrag av kommunen. Med hänsyn till föreningens
medlemsantal och verksamhet är det rimligt att även i år bevilja föreningen ett
bidrag med 10 000 kr.
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

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-02-22
Ansökan om föreningsbidrag 2017 tillsammans med bilagor;
Revisionsberättelse, Kassarapport 2016, Protokoll från årsmötet 2017-01-20
och Verksamhetsberättelse 2016

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

Utdragsbestyrkande

Sida 12

