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Beslutande organ Socialnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset, kl. 08:30-10:45 
 

Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 
Urban Claesson (M), ledamot 
Henrik Andersson (M), ledamot 
Karin Reboli (M), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ola Bertilsson (S), ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Riitta Holmblad (SD), ledamot 
Heléne Stengel (M), tjänstgörande ersättare 
Yvonne Gogolin (M), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Ninni Larsson (S), ersättare, ej § 168 
Hassan Alkharat (S), ersättare, ej § 168 
Monika Lange, enhetschef § 157 (deltar på distans) 
Emmelie Friberg, socialsekreterare § 158 (deltar på distans) 
Heléna Sparrfeldt, enhetschef §§ 158, 168 (deltar på distans) 
Agneta Rönnkvist, enhetschef § 159 (deltar på distans) 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 160-161 (deltar på distans) 
Cecilia Gustafsson, controller §§ 162-164 (deltar på distans) 
Daniel Andersson, controller §§ 162-164 (deltar på distans) 
Zandra Salomonsson, socialsekreterare § 168 (deltar på distans) 
Anitta Into, avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef, ej § 168 
Elisabet Lindholm Hane, tf. socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 
 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 156-168 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-14 

Anslagsdatum 2021-12-21 Anslaget tas ner 2022-01-17 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Helena Andersson  
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Socialnämnden 

Sn § 156                                                   Dnr 2021/00005  

Godkännande av dagordning 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämnden 

Sn § 157                                                   Dnr 2021/00032  

Förbättringsprojekt inom LSS-verksamheter 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Socialnämnden har antagit 5-års planer för nämndens verksamheter. Planen har 
genererat ett utvecklingsarbete och olika förbättringsprojekt. Redovisning av tre 
av dessa projekt sker till socialnämnden under november månad 2021: 

• Förråd arbetskläder, 
• Digital rapportering av habersättning, 
• Öka antalet individuella platser i daglig verksamhet.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och avdelningschef IFO 
barn och unga/LSS Anette Karlsson, 2021-10-28 
 
Dokument: Digital rapportering av habersättning upprättat av enhetschef 
Monika Lange 
 
Dokument: Förråd arbetskläder upprättat av enhetschef Monika Lange 
 
Dokument: Öka antalet individuella platser i daglig verksamhet upprättat av 
enhetschef Monika Lange       

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Enhetschef Monika Lange 
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Socialnämnden 

Sn § 158                                                   Dnr 2021/00113  

Rapport om utveckling av familjehemsarbetet i Mariestads 
kommun 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

På uppdrag från socialnämnden arbetar barn- och ungdomsenheten med att 
utveckla familjehemsarbetet för att bli konkurrenskraftiga och inte vara 
beroende av att köpa familjehemstjänster från bolag. 
 
Rapporten beskriver det utvecklingsarbete som pågått under 2021. En 
utveckling har skett i familjehemsarbetet och verksamheten blir allt mer 
konkurrenskraftig i förhållande till andra kommuner och konsulentföretag.  
 
Under hösten 2021 har tätare uppföljningar och mer stöd kunnat erbjudas till 
familjehemmen.  Det finns en ökad tillgänglighet till stöd från 
familjehemssekreterare, även telefonuppföljningar helgdagar vid nyplaceringar 
eller vid behov. Likaså kan familjer som visar intresse för att bli familjehem 
fångas upp effektivare och inleda ett samarbete, vilket i sin tur minskar risken 
för att de som visar intresse vänder sig till andra organisationer eller kommuner.  
 
Det är fler pågående familjehemsutredningar än tidigare, och planeringen är att 
dessa ska kunna användas under 2022 som familjehem till de barn som behöver 
placeras och på så sätt undvika att behöva söka bland konsulentföretag.  
 
Familjehem erbjuds att delta på utbildningar och under våren kommer 
verksamheten kunna anordna en grundutbildning ”Ett hem att växa i” i egen 
regi, vilket kommer öka kvalitén på den vård som ges. Målet med arbetet som 
helhet, är att skapa trygghet och förtroende i att ta uppdrag från socialtjänsten i 
Mariestad och på så sätt kunna ge placerade barn bästa möjliga vård och 
förutsättningar.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson och tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane, 2021-11-23  
 
Rapport: Utveckling av familjehemsarbetet i Mariestads kommun, upprättad av 
familjehemssekreterare Emmelie Friberg och enhetschef Heléna Sparrfeldt       
 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Enhetschef Heléna Sparrfeldt 
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Socialnämnden 

Sn § 159                                                   Dnr 2021/00217  

Avgifter inom sektor stöd och omsorg för 2022 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar justering av avgifter för 2022 utifrån nytt prisbasbelopp.        

Bakgrund 

Socialnämnden har möjlighet att varje år korrigera de avgifter som den enskilde 
ska betala utifrån det nationellt fastställda prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 
år 2022 är fastställt till 48 300 kr, en ökning med 700 kr jmf med 2021.  
 
Maxtaxan reglerar att högsta avgift max får utgöra 0,5392 av 
prisbasbeloppet/12mån. Detta innebär en högsta avgift 2022 på 2 170 kr.  
 
Avgifterna för insatser enligt socialtjänstlagen höjs i enlighet med 
prisbasbeloppet.  
 
Avgifterna inom LSS (kostnad för mat) höjs i enlighet med prisbasbeloppet.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2021-11-16 
 
Dokument: Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen för sektor stöd och omsorg 2022 
 
Dokument: Avgifter för insatser enligt LSS 2022           

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Enhetschef Agneta Rönnkvist  
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Socialnämnden 

Sn § 160                                                   Dnr 2021/00184  

Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom remissyttrandet.      

Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland, reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) 
har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska 
regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna revidering 
har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut men med redaktionell 
förändring, att ställa sig bakom remissyttrandet istället för avtalet. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2021-11-30 
 
Remissversion hälso-och sjukvårdsavtal i Västra Götaland med tillhörande 
överenskommelser 
 
Remissyttrande av Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser     

 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Sida 9 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund 
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Socialnämnden 

Sn § 161                                                   Dnr 2021/00185  

Remiss - Färdplan, länsgemensam strategi för god och 
nära vård 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom remissyttrandet.       

Bakgrund 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har 
olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut men med redaktionell 
förändring, att ställa sig bakom remissyttrandet istället för avtalet. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2021-11-30 
 
Remissversion Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Remissyttrande av Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård       
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Expedierats till: 
Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund 
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Socialnämnden 

Sn § 162                                                   Dnr 2021/00219  

Diskussion om ekonomisk uppföljning 
  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om månatliga ekonomiska uppföljningar på 
avdelningsnivå, fördelat på verksamhet. Uppföljningen sker med start i 
januari 2022.    

2. Socialnämnden ger presidiet i uppdrag att tillsammans med 
verksamheten återkomma i januari med en strategi för den ekonomiska 
och kvalitetsmässiga uppföljningen. 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning).   

Bakgrund 

Diskussion om hur nämndens ekonomiska uppföljning ska bedrivas.       

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut, punkt 1. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) yrkar på tillägget att nämnden ger följande 
uppdrag; Socialnämnden ger presidiet i uppdrag att tillsammans med verksamheten 
återkomma i januari med en strategi för den ekonomiska och kvalitetsmässiga uppföljningen. 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med eget tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar 
enligt förslagen. 

Marie Engström Rosengren (V) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden.      

Underlag för beslut 

Dokument: Policy för verksamhet- och ekonomistyrning, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-12-10  
 
Dokument: Regler för intern styrning och kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige 2020-12-14      
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Expedierats till: 
Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Controller Daniel Andersson 
Controller Cecilia Gustafsson 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
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Socialnämnden 

Sn § 163                                                   Dnr 2021/00054  

Ekonomisk prognos efter oktober 2021 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.         

Bakgrund 

Med anledning av att ärendet ”Ekonomisk prognos efter oktober 2021” 
återremitterades från socialnämnden har en ny prognos upprättats i slutet av 
november. Den senaste prognosen visar ett underskott för 2021 på -22 600 
tusen kronor (tkr).  
 
Vård- och omsorgsavdelningen prognostiserar ett underskott på -13 700 tkr.      

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane och 
controllers Daniel Andersson och Cecilia Gustafsson, 2021-12-06  
 
Dokument: Prognos november 2021, Socialnämnden      
 

Expedierats till: 
Tf. Socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
Controller Daniel Andersson 
Controller Cecilia Gustafsson 
Samordnare Marcus Fougner 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
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Socialnämnden 

Sn § 164                                                   Dnr 2021/00195  

Mål och internbudget för 2022 
  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar den föreslagna detaljbudgeten för 2022.  
 

2. Socialnämnden hanterar prestationsbaserade- och generella statsbidrag 
enligt följande; 

 
Hantering av prestationsbaserade statsbidrag under 2022 

Vissa statsbidrag är utformade så att de endast kan användas för ett specifikt ändamål. 
Denna typ av mycket riktade statsbidrag kan ej användas till något annat än vad som 
föreskrivs. Verksamheten förutsätts söka alla statsbidrag som går att söka men om det 
av något skäl inte är möjligt att genomföra det som ett statsbidrag avser så ska 
socialnämnden besluta om att ansökan inte ska göras. Summan införs i budget och ingår 
i eventuella prognoser först när bidraget är beviljat. 

Hantering av mer generella statsbidrag under 2022 
De statsbidrag som är av mer generell karaktär och har ett bredare insatsområde ska, 
efter det att de beviljats bokföras under socialchefens ansvar och först då finnas med i 
underlag för prognoser. Socialnämnden tar beslut om det slutliga användandet. Efter det 
fördelas medlen till aktuella verksamheter. 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 2, 
protokollsanteckning). 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) lämnar en protokollsanteckning, (se bilaga 3, 
protokollsanteckning).       

Bakgrund 

Inför 2022 tillförs sektorn totalt 21 204 tkr i ramtilldelning. Utöver detta 
kommer statsbidrag både mer generella och mer specifika att förstärka främst 
vård- och omsorgsavdelningen.       

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.  
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Marie Engström Rosengren (V) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden.   

Sebastian Ekeroth Clausson (S) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane och 
controllers Daniel Andersson och Cecilia Gustafsson, 2021-12-06  
 
Dokument: Internbudget SN 2022 (Budgethärledning 2021-2022)       
 

Expedierats till: 
Tf. Socialchef Elisabet Lindholm Hane 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
Controller Daniel Andersson 
Controller Cecilia Gustafsson 
Samordnare Marcus Fougner 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
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Socialnämnden 

Sn § 165                                                   Dnr 2021/00008  

Information på sammanträdet 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane informerar om följande: 

• Covid-19 i socialnämndens verksamheter. I nuläget finns inte någon 
konstaterad smitta.  

• HR-avdelningen arbetar med frågan om eventuellt krav på vaccinering 
av personal i nämndens verksamheter.   

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hane 
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Socialnämnden 

Sn § 166                                                   Dnr 2021/00010  

Redovisning av delegationsbeslut 
  

Delegationsbeslut trafiksamordnare (SN 2021/1) 

Delegationsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för november månad 2021 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut bostadsanpassare (SN 2021/2) 

Delegationsbeslut om bostadsanpassning för november månad 2021 anmäls 
och läggs till handlingarna.  

Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-11-30 och 2021-12-07 
anmäls och läggs till handlingarna.      

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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Socialnämnden 

Sn § 167                                                   Dnr 2021/00009  

Handlingar att anmäla 
  

Det finns inga handlingar anmälda till sammanträdet.       
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Socialnämnden 

Sn § 168                                                   Dnr  

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
  

Ärendet innehåller sekretess 

 



Protokollsanteckning 

7. Diskussion om ekonomisk uppföljning

Vid dagens diskussioner om hur nämnden ska arbeta vidare för att stärka sitt arbete med 
intern styrning och kontroll lämnade jag nedanstående förslag. Dessa är, tillsammans med 
beslutet om tätare ekonomisk uppföljning, viktiga åtgärder för att nämnden ska kunna 
säkerställa en bra verksamhet.  

a/  I ”Regler för intern styrning och kontroll” beskrivs bland annat ansvarsfördelning för 
anställda i chefsbefattningar och för övriga anställda 
Jag föreslår att nämnden säkerställer att/hur visselblåsarfunktionen fungerar. Dessutom att 
funktionen förs upp på nämndens internkontrollplan 

b/  Att nämnden ganska snart gör en ny riskanalys för att kunna identifiera eventuella risker 
som nämnden tidigare inte förutsett/kunnat hantera. 

c/  Att nämnden gör återkommande uppföljning av medarbetarenkäterna. Och att det görs 
på enhetsnivå. 

d/  Att nämnden gör återkommande uppföljning av arbetet med heltidsresan. Bl a 
information om antal anställda, vikarier mm. Dessutom situationen efter det att 
bemanningsenheten lades ner. 

e/  Att vid de tillfällen statistik visas över antalet anställda nämnden även får uppgift om 
antalet årsarbetskrafter  

14 december 2021 

Marie Engström Rosengren (v) 

Bilaga 1, Protokollsanteckning



Protokollsanteckning    

Mål och internbudget för 2022 

Socialnämnden har under flera år haft en ansträngd ekonomi. Vänsterpartiet anser att 
nämnden måste ges bättre förutsättningar att klara sitt välfärdsuppdrag. 

Just nu befinner sig nämnden i en både osäker och tufft ekonomisk situation. Att i det läget 
dessutom tvingas till besparingar om drygt 6 miljoner kronor, kommer att försvåra för 
verksamheterna och dess planering. Om Vänsterpartiets budgetförslag blivit verklighet hade 
besparingarna förhindrats. 
Det är nödvändigt att ge bra förutsättningar för att skapa trygghet både för de som arbetar 
inom verksamheterna liksom för brukarna. Vänsterpartiet menar att de effektivitetskrav som 
nu ställs på verksamheterna kan innebära en risk att kvaliteten försämras.  

Jag har dock att förhålla mig till de ramar som kommunfullmäktige fastställt varför jag står 
bakom dagens beslut samtidigt som jag hänvisar till innehållet i Vänsterpartiets 
budgetförslag. 

Mariestad  14  december  2021 

Marie Engström Rosengren (v) 

Bilaga 2, Protokollsanteckning



Från: Sebastian Ekeroth Clausson 
Skickat: den 14 december 2021 10:29 
Till: Helena Andersson 
Ämne: Protokollsanteckning 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Inför 2022 har den politiska majoriteten gett nämnden ett välbehövligt 
ekonomiskt tillskott. Socialdemokraterna hade ytterligare knappt fyra 
miljoner i sitt budgetförslag, men vi kan konstatera att de styrande partierna 
tagit ett, åtminstone tillfälligt, steg i rätt riktning. Efter att tidigare okända 
underskott upptäckts efter fullmäktiges budgetbeslut är vi ändå oroliga för hur 
resurserna ska räcka till kommande år och välkomnar de månatliga 
uppföljningar som nämnden beslutat om inför 2022. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) 

Bilaga 3, Protokollsanteckning
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