Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdag den 2 maj 2017 kl 08:30-10:00

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
May-Brith Jansson (C)
Björn Fagerlund (M)
Leif Johansson (S)

Övriga deltagare

Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 121-122
Annica Olsson, ekonom § 121
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 122-126
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

§§ 121-126

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-05-02

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Anslagsdatum

2017-05-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-05-24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 121

Dnr 2017/00003

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för
april 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende april 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 april år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning april, år 2017, visar ett överskott på 3 250 tkr i
verksamheterna inom vård och omsorg. Biståndsavdelningen visar ett
underskott på 450 tkr liksom IFO 2 800 tkr. De centrala verksamheterna samt
försörjningsstödet visar ett nollresultat. Den totala prognosen visar ett
nollresultat för socialnämnden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-04-28
Dokument: Månadsavstämning april 2017, översikt, baserad på uppgifter
tillgängliga 2017-04-28
Dokument: Månadsavstämning april 2017, detaljer, 2017-04-28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Snau § 121 (forts.)

Expedieras till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sida 5

Sammanträdesdatum
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 122

Dnr 2017/00069

Internkontrollplan 2017 - Redovisning av inkomna
anmälningar och ansökningar

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

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.

2017
Tid
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4

Anmälningar Ansökningar Totalt
Utredningar Yttranden Antal personer
139
8
147
64
9
88

Summa

139

8

147

64

9

88

2016
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
171
16
187
82
4
153

Summa

500

35

535

198

8

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-29

Expedieras till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 123

Dnr 2017/00009

Inspektion av Arbetsmiljöverket för första linjens chefer

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsynsinsats med inspektioner av
arbetssituationen för första linjens chefer inom vård och omsorg. I Mariestad
genomfördes tillsynen den 22 och 24 februari 2017. Tillsynen skedde genom
samtal med sektorchef, avdelningschef, ordförande och vice ordförande i
socialnämnden, åtta enhetschefer, skyddsombud.
Underlag för beslut

Skrivels upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johanson, 2017-04-04
Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion den 22 och 24 februari 2017.
Svar till Arbetsmiljöverket avseende inspektion av första linjens chefer inom
vård- och omsorg upprättat av avdelningschef vård- och omsorg Britt
Johansson och huvudskyddsombud Ritva Rådefalk, 2017-04-25

Expedieras till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsens arbetsutskott)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 124

Dnr 2017/00068

Ansökan om föreningsbidrag 2017 - Neuroförbundet i
Skövde

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för
komplettering av erforderliga handlingar.
Bakgrund

Föreningen Neuroförbundet Skövde är en lokalförening, ansluten till den
riksomfattande intresseorganisationen Neuroförbundet, tidigare Neurologiskt
handikappades riksförbund, NHR. Organisationen har ett 90-tal länsförbund
och lokalföreningar med ca 13 500 medlemmar i Sverige. I lokalföreningen
Skövde ingår 49 medlemmar från Mariestads kommun, vilket är en ökning med
fem medlemmar från föregående år.
Föreningens vision är ”Ett samhälle där människor med neurologisa diagnoser
har samma möjligheter och rättigheter som alla andra”.
Föreningen arbetar för att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos
genom att ge stöd till medlemmar, bidra till forskning samt vara
opinionsbildande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-04-19
Ansökan från Neuroförbundet Skövde om aktivitetsbidrag för 2017
tillsammans med verksamhetsberättelse för 2016, verksamhetsplan för 2017
och ekonomisk redovisning för 2016

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 125

Dnr 2017/00074

Ansökan om bidrag för information, stöd och aktiviteter
under 2017 - Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för
komplettering av erforderliga handlingar.
Bakgrund

Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg är en av 24 föreningar i den
rikstäckande organisationen Autism- och Aspergerförbundet. Föreningens syfte
är att sprida kunskap kring funktionsnedsättningarna Autism och Asperger
syndrom. Föreningen vill vara med och skapa förutsättningar för personer med
funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd att leva ett liv med full
delaktighet i samhället.
Föreningen är öppen för personer med funktionsnedsättning inom autism,
anhöriga, personal och andra intresserade.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-04-20
Ansökan från Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg om kommunalt
bidrag för 2017 tillsammans verksamhetsplan för 2017 tillsammans med budget
för verksamhetsåret 2017.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 126

Dnr 2016/00254

Information/diskussion

Arbetsutskottets beslut

Ingen information/diskussion på dagens sammanträde.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

