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Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 08:30-11:45 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Sebastian Clausson (S), vice ordförande, ej §§ 28-31, 40 
Rune Skogsberg (C), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Ola Bertilsson (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Pia Möller, ekonom § 18 
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 18-28 
Catharina Andersson, chef för biståndsenheten §§ 18-20 
Per Ahlström, informationssäkerhetssamordnare § 26 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 26-30 
Annica Bringsved, ANDT-handläggare § 31 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

 

Justerare Ola Bertilsson 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 
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 Ola Bertilsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-02-11 

Anslagsdatum 2020-02-12 Anslaget tas ner 2020-03-05 
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 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 17                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 18                                                   Dnr 2020/00021  

Bokslut 2019 för socialnämndens verksamheter 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Ekonomienheten har upprättat ett bokslut för socialnämndens verksamheter 
för år 2019. 

Bokslutet för år 2019 visar på ett underskott i verksamheterna på 8 552 tkr exkl. 
försörjningsstöd. Underskottet fördelar sig enligt följande; centralt +462 tkr,  
individ- och familjeomsorgsavdelningen -14 142 tkr, vård- och 
omsorgsavdelningen +5 410 tkr och biståndsavdelningen -282 tkr. Totalt 
underskott inkl. försörjningsstödet är 12 704 tkr. Försörjningsstödet uppvisar 
ett underskott om 4 152 tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-02-05 

Dokument: Sammanställning bokslut socialnämnd 2019, daterat 2020-01-30 

Dokument: Bokslut investeringar 2019, daterat 2020-01-28 

Dokument: Årsbokslut 2019, Socialnämnden 2020-02-07       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson) 
(Ekonom Pia Möller) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 19                                                   Dnr 2020/00041  

Socialnämndens aktiviteter (verksamhetsplan) för 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag 
är att omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera 
och styra resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för 
medborgarna.  

Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads kommun. 
Utifrån styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla 
nämnder tagit fram mål som även de gäller under hela mandatperioden (3 + 1 
år). 

Under november och december har alla verksamheter arbetat fram aktiviteter 
som beskriver hur verksamheten ska nå målen. De mål som socialnämnden 
antagit och som aktiviteterna ska bidra till att nå är: 

Mariestads invånare är trygga med att de får den hjälp de behöver när de 
behöver den 

Genom professionell myndighetsutövning med säkra arbetssätt 
som personalen följer skapar vi trygghet. Tydliga beskrivningar av 
våra tjänster ger rätt förväntningar och skapar förutsägbarhet och 
trygghet för de vi är till för. 

Missbruk av alkohol och alla andra typer av droger inklusive läkemedel 
ska minska för en trygg miljö och tillvaro för alla 

Missbruk av alkohol- och andra droger orsakar stora kostnader 
för välfärden och lidande både för ungdomar och vuxna som är i 
aktivt missbruk men också indirekt för de som finns i 
missbrukarens närhet. Missbruk hos föräldrar är en av de 
vanligaste orsakerna till att barn inte kan växa upp i det egna 
hemmet. Alla påverkas av den otrygghet som kan upplevas i det 
offentliga rummet kopplat till missbruk. 

Genom samverkan, kunskapsspridning och tydliga rutiner kring 
missbruk skapas förutsättningar för trygghet för våra invånare. 

Socialnämnden har ett innovativt och hållbart förhållningssätt med fokus 
på digitala lösningar som skapar mervärde för dem vi är till för 

Genom utveckling och införande av nya digitala lösningar och 
arbetssätt eftersträvas en högre effektivitet och en ökad 
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delaktighet för medborgaren. Verksamheten ska bedrivas på ett 
för miljön hållbart sätt. 

Inom socialnämnden råder en positiv förändringskultur där alla 
medarbetare bidrar och vet hur de för fram nya idéer 

Genom att alla medarbetare får delta i utvecklingsarbetet nås en 
ökad delaktighet för alla och nya lösningar och metoder arbetas 
fram på ett strukturerat sätt. 

Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av socialnämndens 
verksamheter 

I socialnämndens verksamhet finns en hög kompetens och 
medvetenhet om service, gott bemötande och effektiv 
handläggning. Vi inkluderar den enskilde i den vård som ges. 

Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill 
säga de utgör en indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar 
verksamhetsplan för nämnden.  

Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband med 
delår och helår kommer status på måluppfyllelsen följas upp och analyseras 
samt rapporteras till nämnden.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-31 

Dokument: Nämndens aktiviteter (verksamhetsplan) 2020       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 20                                                   Dnr 2019/00285  

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet i avvaktan på eventuell 
organisationsförändring, MTG-samarbete.     

Bakgrund 

För äldre som har dagverksamhet som beviljat insats finns utifrån behov 
möjlighet att vara på dagverksamhet 1-5 dagar per vecka. De enskilde kan resa 
till dagverksamhet med hjälp av Västtrafiks samreseavtal och ska då betala en 
egenavgift som kommunen bestämmer. Taxan för egenavgiften beslutades om 
2007 och har gällt från den 1 januari 2008. Någon uppräkning av taxan har inte 
skett sedan dess.  

Vid översyn av avgifter 2020 inom socialtjänstens område framkom behov av 
att se över taxan för dagverksamhetsresor. En förändring av taxan föreslås med 
ett fast pris per resa (30 kr) och med ett högkostnadstak på 600 kr per månad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-24 

Dokument: Höjning av avgift för dagverksamhetsresor upprättat av 
biståndschef Catharina Andersson, 2019-12-10       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Chef för biståndsenheten Catharina Andersson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 21                                                   Dnr 2019/00122  

Internkontroll 2019 - Inkomna ansökningar och 
anmälningar, kvartal 4 

  

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 från 2016. 
Sammanställningen visar att antalet inkomna ärenden som rör barn och unga 
tycks ha stabiliserat sig på samma nivå som 2018. Den tidigare ökningen har 
avstannat under året. 

 

2019 

Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 223 7 230 160 

Kv 2                 234                   11          245                      162 

Kv 3                 205                     7          212                      150 

Kv 4                 269                     4          273                      183 

Summa 931 29 960  

 

2018 

Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 234 19 253 165 

Kv 2                 222                   14          236                     154 

Kv 3                 206                     7          213                     148 

Kv 4                 254                   18          272                     188 

Summa 915 58 973  

 
2017 

    Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 139 8 147 88 

Kv 2                 258                    20          278                        96 

Kv 3                 155                    20          175                      130 

Kv 4                 295                   18           313                      194 

Summa 847 66 913 
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     2016 
    Tid Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 89 7 96 88 

Kv 2 133 2 135 101 

Kv 3 107 10 117 95 

Kv 4 171 16 187 153 

Summa 500 35 535   

  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-23     

 

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

Snau § 22                                                   Dnr 2020/00045  

Rapport om uppföljning av hemmaplanslösningar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

I enlighet med Socialnämndens beslut 2020-01-21  redovisas pågående arbete 
med hemmaplanslösningar rörande barn och unga samt hur socialnämndens 
beslut under 2019 hanterats.  

I det följande redovisas samtliga vidtagna åtgärder och dess effekter som utförts 
avseende kommunens insatser i egen regi, hem för vård eller boende, 
familjehem och familjebehandling.  

Antagna riktlinjer och utformade rutiner som rör placeringar och andra insatser 
för barn och unga är kända i organisationen. 

Nytt arbetssätt för ärendeberedning tillämpas och beslutandenivån för tillfälliga 
placeringar har höjts en nivå.  

Konsultationsteamet, tillsammans med sektor utbildning, utgör en bra grund 
för att bygga individuellt anpassade lösningar för barn och unga och är en viktig 
resurs. 

Kompetenshöjande insatser har pågått över tid, medarbetare vid hem för vård 
eller boende har en mer nära och tydlig arbetsledning, vilket gör att 
konkurrenskraften har stärkts.  

Familjebehandlingen har en bred kompetens i att stödja både barn, unga och, 
föräldrar. Antalet barn som får stöd via kommunens familjebehandling ökar. 

Nytt ersättningssystem till verksamheten hem för vård eller boende innebär en 
tydlig prissättning i förhållande till köpande kommuner och gör det möjligt att 
anpassa bemanning efter behovet. Samma form av ersättningssystem provas 
inom familjebehandlingen under 2020. 

Egna familjehem används i ökad omfattning i förhållande till konsulentstödda 
verksamheter. Den placeringsform som använts minst, utifrån antalet vårddygn 
under året, är externa hem- för vård eller boenden. Arbetet med att överföra 
externt placerade unga till egna resurser pågår. Prognosen är att minst två 
kommer att flytta till Mariestads kommun under kvartal 2.  

Kommunen säljer både korttids-, hem för vård eller boende, stödboende och 
kvälls/nattillsyn till andra kommuner.  

Det finns rimlig kapacitet att ta emot ytterligare 1-2 ungdomar i Pilens hvb. Det 
är en styrka att ha luft i systemet som förberedelse för akuta insatser och 
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mottagande av nya ensamkommande unga. En fullbeläggning kan innebära att 
kommunen hänvisas till externa köp.  

Det finns områden som gör att placeringsprocesser stannar upp; 

 samtycken från vårdnadshavare och/eller den unge saknas 

 medarbetare med specifik kunskap och erfarenhet behöver rekryteras 

 det går inte att blanda personer med olika behov hur som helst, 
individuella anpassningar och lösningar måste utformas för att inte 
utsätta personer för risker 

 tillgång till bostäder 

 matchning av resurspersoner 

 nödvändiga anpassningar i skolan behöver finnas på plats.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Dokument: Uppföljning av arbetet med hemmaplanslösningar upprättad av 
individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och socialchef Karin Utbo, 
2020-01-29       

 

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

Sn § 23                                                   Dnr 2020/00038  

Utökning av särskilt boende - Alen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att snarast öppna ett våningsplan på Alen. 

2. Socialnämnden beslutar att verksamheten vänder sig till 
lokalutredningsgruppen för att utreda ytterligare behov av lokaler.     

Sebastian Clausson (S) och Ola Bertilsson (S) deltar inte i beslutet.   

Bakgrund 

Alen, särskilt boende för äldre, startade med inflyttning av boende på en enhet 
december 2018 och nästa enhet togs i bruk februari 2019. Två enheter står för 
närvarande tomma och det är 12 lägenheter på varje våningsplan. 

I nuläget är trycket stort på särskilda boendeplatser och 22 personer väntar på 
att få erbjudande om plats. I Mariestads kommun har vi inte kunnat verkställa 
gynnande beslut om bostad enligt SoL för några personer inom en tremånaders 
period. 10 personer väntar på erbjudande och vistas på Kolarebackens korttid 
och övriga bor kvar hemma i ordinärt boende. 

På Krontorp som är ett boende för psykisk sjuka personer finns sex platser. 
Flera av de boende blir allt äldre och får ett allt större omsorgsbehov. Lokalerna 
är inte anpassade på sådant sätt att nödvändiga hjälpmedel får plats. Tidigare 
erfarenhet visar att det innebär stora utmaningar att flytta in den målgruppen i 
befintliga särskilda boenden för äldre, både för de boende och för den enskilde 
personen som blir placerad där. Behovet är stort att skapa ett särskilt boende 
för äldre psykiskt sjuka personer.  

Det finns nu dessutom personer som står i kö till Krontorp, som har behov av 
den typen av boende och med personal tillgänglig dygnet runt. I nuläget har det 
aviseras att fler personer kommer att ha behov av denna insats som kommer att 
skrivas ut från slutenvård.  

Förslag på förändring: 
Genom att överföra resurser motsvarande 2000 tkr från hemtjänsten till särskilt 
boende skulle ytterligare ett våningsplan kunna tas i bruk på Alen och minska 
trycket på Kolarebackens korttid.  

Psykiatriboende för äldre personer iordningsställs på en enhet på ett särskilt 
boende och de boende som i nuläget bor på denna enhet erbjuds att flytta till 
en tom enhet på Alen. 

Sammanfattning: 

Steg 1 
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Personer som har fått gynnande beslut om särskilt boende som idag finns i 
ordinärt boende eller på korttidsplats erbjuds en plats på Alens särskilda 
boende.  

Steg 2 
Redan boende på avdelning på ett annat särskilt boende i kommunen, erbjuds 
att flytta till Alen på ytterligare ett våningsplan.  

Steg 3 
Krontorps särskilda boende för psykiskt sjuka flyttar till den avdelning som steg 
2 blir tom. Denna avdelning ska ligga i markplan.  

Steg 4 
Hyresavtal för Krontorp sägs upp med avslut 2022-12-31. Under 
uppsägningstiden nyttjas lokalerna till tillfälliga bostäder.  

Behandling på sammanträdet 

Allianspartierna (M och C) yrkar på att socialnämnden beslutar att snarast 
öppna ett våningsplan på Alen och att verksamheten vänder sig till 
lokalutredningsgruppen för att utreda ytterligare behov av lokaler.  

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Allianspartiernas förslag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Chef för biståndsenheten Catharina Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 24                                                   Dnr 2020/00042  

Informationsärende - Målnivåer - Vård och omsorg till 
personer med demenssjukdom 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella målnivåer för vården och 
omsorgen till personer med demenssjukdom, med utgångpunkt från de 
nationella riktlinjerna som finns inom området. Arbetet har bedrivits enligt den 
modell som Socialstyrelsen har tagit fram och tillämpat inom ett tiotal 
riktlinjeområden. Modellen innebär att en expertgrupp har valt ut lämpliga 
målnivåindikatorer och föreslagit målnivåalternativ för dessa. En större 
konsensusgrupp, bestående av huvudmannaföreträdare för regioner och 
kommuner samt för professions- respektive brukarorganisationer, har tagit 
ställning till alternativen – både via webbenkäter och vid ett så kallat 
konsensusmöte. Förslagen i remissunderlaget är baserade på diskussionerna vid 
konsensusmötet. 
 
Förslagen på målnivåer skickas nu på remiss till kommunerna och övriga 
intressenter innan de slutligen fastställs av Socialstyrelsen. Återkoppling till 
Socialstyrelsen med våra synpunkter är lämnade.   
 
Förslag på förändring i verksamheten: 
I Vård och omsorgsavdelningen anser vi att målen som är framtagna är mycket 
relevanta.  Men för att vi sedan ska kunna mäta dessa på ett bra sätt, så gäller 
det att både primärvården och vi kommuner kommer igång ordentligt med det 
nationella kvalitetsregistret SveDem, där många av indikatorerna ingår. Valda 
indikatorer och målnivåer ger även oss i kommunen lite försmak av vad vi 
behöver utveckla framöver vilket vi tycker är bra och i materialet har de fått 
med det viktigaste.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Dokument: En nationell strategi för demenssjukdom, Kortversion av underlag 
och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022, Socialstyrelsen  

Dokument: Målnivåer – Vård och omsorg till personer med demenssjukdom, 
Remissversion, Socialstyrelsen      
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(Chef för biståndsenheten Catharina Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 25                                                   Dnr 2018/00076  

Finansiering av inflyttningskostnader och personal till nytt 
LSS-boende 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att 2020 års kostnader för öppnandet av nytt LSS-
boende arbetas in i årets budget, och att kommande års kostnader hanteras i 
ordinarie budgetarbete för nästkommande år.     

Bakgrund 

2018 tog beslut om att en ny gruppbostad ska byggas. Projekteringen för detta 
är nu pågående och den beräknas vara inflyttningsklar till januari 2021. 

Målgruppen för denna bostad är personer som nu bor hos sina föräldrar och 
väntar på möjligheten till eget boenden. Fler har stått i kö längre än två år och 
det finns risk för vite om väntan blir för lång. 

I beslutet från 2018 framgår det inte hur personalen ska finansieras för detta 
nya boende. 

En förutsättning för att socialnämnden ska kunna driva LSS-boendet är att 
beslut om utökad ram fattas av kommunstyrelsen för tillkommande kostnader 
för personal och vissa inflyttningskostnader såsom utrustning till personal- och 
gemensamhetsutrymmen.  

Behandling på sammanträdet 

Allianspartierna (M och C) yrkar på att socialnämnden beslutar att 2020 års 
kostnader för öppnandet av nytt LSS-boende arbetas in i årets budget, och att 
kommande års kostnader hanteras i ordinarie budgetarbete för nästkommande 
år. 
 
Sebastian Clausson (S) yrkar på att socialnämnden beslutar att till 
kommunstyrelsen ansöka om utökad ekonomisk ram 2020 med 989 tkr och om 
engångskostnad för möbler och annan utrustning till de gemensamma 
utrymmen och personalutrymmen, 200 tkr. Vidare yrkar Clausson (S) på att 
nästkommande års kostnader hanteras i ordinarie budgetarbete. 
  
Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Allianspartiernas förslag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-31 
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Dokument: Finansiering av inflyttningskostnader och personal till ny 
gruppbostad 

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2019-11-12, § 115 

Dokument: Bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 9 § punkt 9 (LSS) upprättat av chef för sektor stöd och 
omsorg Lotta Hjoberg, 2018-04-04       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 26                                                   Dnr 2020/00047  

MDM-teknik för säkra telefoner 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att de mobiltelefoner som krävs för att verksamheten 
ska fungera på ett effektivt och säkert sätt ska hanteras med MDM-teknik.       

Bakgrund 

Mobiltelefonen blir ett allt viktigare verktyg i sektorns dagliga arbete och 
används till så mycket mer än att bara ringa telefonsamtal på.  

Mobiltelefonen används i dag som en liten dator där den enskilda medarbetaren 
kan hanterar allt från sin egen arbetstid till att ta emot larm från brukare och 
dokumentera insatser. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att ta fram nya digitala lösningar som 
ska förenkla arbetet men som kommer att kräva än mer av säkerhet i den 
digitala utrustningen och då specifik mobiltelefoni. 

Att vi arbetar med säker utrustning är en självklarhet för att undvika att 
sekretessuppgifter läcker till att den enskilde ska få snabb hjälp när behov 
uppstår. 

Den tekniska lösningen för att åstadkomma säkra mobiltelefoner kallas för 
Mobile Device Management (MDM) och medger att telefoner kan spärras för 
vissa aktiviteter, fjärrstyras m.m. 

Sektorn har över tid undvikit kostnader genom att inte gå in i dessa tekniska 
säkerhetslösningar men när vi nu i snabb takt digitaliserar vår verksamhet är 
detta en nödvändig åtgärd som renderar en årskostnad per telefon. Under 2020 
kommer detta att innebära en inledande större engångskostnad för att komma i 
kapp med de telefoner som redan finn i verksamheten. Denna engångskostnad 
har beräknats till 343 606 kronor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-31 

Dokument: Nulägesanalys upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-24       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
(IT-handläggare Karin Jonsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 27                                                   Dnr 2019/00190  

Framtidens vårdinformationsmiljö - Millennium 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att införa journalhanteringssystemet Millenium, avropar 
option 1 och 3. Gällande option 1 ska kostnaderna inarbetas i året budget. Vad 
gäller option 3 fattas slutgiltigt besked när de faktiska kostnaderna är kända.      

Bakgrund 

Syftet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i Västra Götaland är att 
skapa en modern informationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och 
sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet.  

Det innebär ett helt nytt sätt att betrakta och hantera invånarnas hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Tidigare har vi alla haft en journal hos varje vårdgivare vi 
besökt och dessa har inte kommunicerat med varandra. Detta nya system är 
banbrytande då den enskilde får en sammanhållen journal där de olika 
vårdgivarna alla dokumenterar i. 

Nyttan med detta är stor särskilt inom regionens verksamheter men också för 
oss i kommunen. 

Systemet består av 3 delar: 
- Option 1 som ersätter kommunikationsverktyget SAMSA 
- Option 2 som är till för kommunernas barn- och elevhälsa 
- Option 3 som är journalsystemet för alla patienter i regionen 
 
Arbetet med att ta fram systemet har pågått sedan 2014 i stor samverkan med 
de framtida användarna inom sjukvården. Kommunerna har varit 
representerade i detta arbete av företrädare via VästKom och kommunerna har 
haft möjlighet att delta i flertalet olika workshops 

I Skaraborg samarbetar kommunerna i frågan via Skaraborgs 
kommunalförbund. VästKom representerar samtliga regionens kommuner i 
arbetet med Millenium. 

I Mariestads kommun har en arbetsgrupp inom Sektor stöd och omsorg arbetat 
med frågan med hjälp av de verktyg vi fått från VästKom. Vi har även deltagit i 
flertalet informationsträffar. 

Via de nätverk som drivs av Skaraborgs kommunalförbund har frågan hanterats 
av både äldre nätverket, MAS nätverket och socialchefsnätverket  

Vi har efter en samlad bedömning av nyttor och kostnader kommit fram till att 
nyttan för dem som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården 
överväger de ökade kostnaderna. Skulle Mariestad inte gå med nu kommer vi 
ändå att få lägga ner ett omfattande arbete på att hitta andra lösningar som kan 
anpassas till Millenium.  
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Behandling på sammanträdet 

Allianspartierna (M och C) yrkar på att socialnämnden beslutar att införa 
journalhanteringssystemet Millenium, avropar option 1 och 3. Gällande option 
1 ska kostnaderna inarbetas i året budget. Vad gäller option 3 fattas slutgiltigt 
besked när de faktiska kostnaderna är kända. 
 
Sebastian Clausson (S) tillstyrker socialchefens förslag till beslut: att till 
kommunstyrelsen ansöka om medel för att införa journalhanteringssystemet 
Millenium utifrån de förutsättningar som just nu är vid handen. Det innebär att 
Mariestads kommun avropar Option 1 och 3. 
 
Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Allianspartiernas förslag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Dokument: Framtidens vårdinformationsmiljö FVM   

Bildspel: Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) ”En medborgare en 
journal”     

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo)  
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
(IT-handläggare Karin Jonsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 28                                                   Dnr 2020/00024  

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelse 2019.       

Bakgrund 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) senast 1 mars  
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Dokument: Patientsäkerhetsberättelse 2019       

 

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

Sn § 29                                                   Dnr 2020/00025  

Anmälan enligt Lex Maria 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Av 3 kap. 5 § första stycket i patientsäkerhetslagen ( 2010:659 ) ska vårdgivaren 
anmäla händelser som har medfört en vårdskada till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. Patient inom den kommunala hälso-och sjukvården har erhållit 
en vårdskada i form av synnedsättning och svaghet i vänster sida pga. brister i 
den medicinska bedömningen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Dokument: Utredning av händelse där patient i efterloppet fått synnedsättning 
och svaghet i vänster sida, upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia 
Stenlund, 2020-01-24       

 

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

Sn § 30                                                   Dnr 2020/00026  

Riktlinje för nationella kvalitetsregister 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje för nationella kvalitetsregister.       

Bakgrund 

De nationella kvalitetsregistren har en central roll i flera framgångsrika 
förbättringsarbeten i vården. Data från registren kan användas för att se resultat 
och följa utvecklingen för den enskilde individen, den egna verksamheten men 
också för att jämföra med andra vårdgivare. Sektor stöd och omsorg har valt att 
arbeta med de nationella kvalitetsregistren Senior alert, BPSD registret, Svenska 
Palliativregistret och Svedem.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Dokument: Förslag på Riktlinje för nationella kvalitetsregister       

 

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

Sn § 31                                                   Dnr 2020/00048  

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Waterside, 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Avslå ansökan om serveringstillstånd från Lindev fastigheter AB 
organisationsnummer 556763-4620, Ekebydalsvägen 38, 182 65 Djursholm, om 
tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Waterside, Oxvägen 5, 542 45 Mariestad. Serveringstillståndet 
avser året runt med en serveringstid mellan 11:00 – 02:00 alla dagar i 
restaurangen inomhus, uteserveringen samt innegården och tillhörande 
inhägnat grönområde. 
 
Motivering: 
Verksamheten har sökt bygglov men räddningstjänsten har inte yttrat sig 
gällande brandskyddsdokumentationen per dagens datum. Bygget har påbörjats, 
men räddningstjänsten kan i nuläget inte yttra sig innan brandskyddsbeskrivning 
uppdaterats med de nya förutsättningarna eller då bygget är klart. 

Enligt 8 kap 14 § Alkohollagen är att grundkravet är att en serveringslokal skall 
vara godkänd av brandskyddsmyndigheten. 

Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Lindev fastigheter AB, organisationsnummer 556763-4620 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, året runt med serveringstid 11:00 – 02:00 inom befintliga 
serveringsområden. 

2019-10-15 beslutade socialnämnden att förlänga handläggningstiden avseende 
ovanstående ansökan om serveringstillstånd. Om det är nödvändigt på grund av 
utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra 
månader då den ursprungliga tidsfristen (fyra månader) har gått ut. 

Då den förlängda handläggningstiden gäller fram till 2020-02-15 ska beslut 
fattas i ärendet innan dess.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Utredning upprättad av ANDT-handläggare Annica Bringsved, 2020-01-29       
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Lindev fastigheter AB, Waterside) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(ANDT-handläggare Annica Bringsved) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 32                                                   Dnr 2019/00129  

Vägledning för att söka fondmedel 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden tar emot informationen och avslutar ärendet.       

Bakgrund 

Socialnämnden har efterfrågat vilka möjligheter det finns för vägledning att 
söka fondmedel exempelvis för extra pengar till jul. 

Frågan har tagits med ut i verksamheten för att kartlägga hur dessa möjligheter 
ser ut. Vi kan då konstatera att möjligheten att söka fondmedel är en fråga som 
i allra högsta grad hålls levande i alla våra verksamheter som en möjlighet för 
enskilda att i vissa situationer få lite extra pengar. 

Försörjningsstöd 
De handläggare som jobbar är väl medvetna om möjligheten att söka 
fondmedel. Att bistå med detta vid behov är en väl etablerad arbetsuppgift för 
personal som arbetar med försörjningsstöd i de flesta kommuner. I Mariestad 
hänvisas oftast till John Hedins stiftelse, sociala samfonden Det finns även 
andra fonder som kan komma i fråga i särskilda situationer. Handläggarna för 
försörjningsstöd vägleder och hjälper även de som hör av sig utan att vara 
berättigande till försörjningsstöd. 

Socialpsykiatri / Funktionshinder  
I denna arbetsgrupp är det vanligt att man för vårdtagares räkning bevakar 
möjligheten till att söka fondmedel. Deras brukare lever ofta under långvarigt 
låg inkomst och fondmedel kan göra stor skillnad för den enskilde. I många fall 
hjälper man till att skriva både ansökan och/eller skicka med ett 
”rekommendationsbrev”  

Vård och omsorg 
Även i denna verksamhet har man hög beredskap för att hjälpa den enskilde att 
söka fondmedel. Detta gäller i första hand de som jobbar i hemtjänsten och 
som möter äldre som lever under knappa omständigheter.  

Exempel 
Som exempel kan nämnas att  det inför jul 2019 inkom 159 ansökningar från 
enskilda Mariestadsbor till John Hedins stiftelse. I många av dessa kan utläsas 
att de fått hjälp i att göra ansökan av personal anställd inom sektor stöd och 
omsorg. 

Information på kommunens hemsida  
För att förtydliga att Sektor stöd och omsorg står till tjänst med information 
omkring möjligheten att söka fondmedel så ska detta anges på kommunens 
hemsida med personalen i Maria Novas reception som kontaktpersoner.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30       

 

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

Sn § 33                                                   Dnr 2019/00284  

Medborgarförslag - Kommunal syn- och hörselinstruktör 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.       

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit från Synskadades riksförbund samt andra 
funktionshinderföreningar om att Mariestads kommun ska återinrätta 
funktionen Syn- och hörselinstruktör. 

En syn-och hörselinstruktör ger dem med syn- och hörselnedsättning råd och 
träning i att hantera vardagssituationer genom att: 

– Arbeta med förebyggande insatser för ökad trygghet, säkerhet och minskad 
olycksrisk i hemmet. Det kan vara att kartlägga faror, se över ljudmiljö och 
belysning, öka kontraster mellan färger för att kunna urskilja föremål med mera. 

– Öva dagliga sysslor i och kring hemmet. 

– Träna användande och skötsel av syn-och hörselhjälpmedel. Med fungerande 
hjälpmedel minskar riskerna för social isolering, depression, demens och annan 
ohälsa. 

– Förmedla kontakter med öronläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral. 

– Uppmuntra och motivera till aktivt deltagande i samhällslivet. 

För den medborgaren som har denna typ av bekymmer är detta självklart en bra 
service för kommunen att ge. 

Mariestads kommun har tidigare haft denna service men då den inte är en 
lagstadgad verksamhet så har den tagits bort som en konsekvens av de rådande 
ekonomiska förutsättningarna som varit vid handen under tidigare år. 

Den ekonomi som i dag gäller inom Sektor stöd och omsorg är det inte möjligt 
att återuppta denna service inom ramen för tilldelade medel.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Medborgarförslag från Synskadades Riksförbund SRF-MTG, inkommen   
2019-11-06       

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

Sn § 34                                                   Dnr 2020/00046  

Extratjänster 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Arbetet med extratjänster är väl förankrat i den löpande verksamheten. Så snart 
förutsättningarna ändras så anpassar verksamheten sig efter detta. 

Det finns ett inarbetat arbetssätt i samverkan med arbetsförmedlingen som är 
den myndighet som fattar beslutet i förhållande till den enskilde.  

De Mariestadsbor som har fått ett beslut får en praktikplats anpassad efter sina 
förutsättningar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30  

Dokument: Extratjänster som verktyg för egen försörjning, 2020-01-24      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 35                                                   Dnr 2019/00256  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Coop Väst AB 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Coop Väst AB, organisationsnummer 
556981-3172, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid Coop Mariestad, 
Storegårdsvägen 26-28, 542 35 Mariestad.  

 

Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Coop Väst AB, organisationsnummer 556981-3172 , som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid Coop 
Mariestad, Storegårdsvägen 26-28, 542 35 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-20 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2020-01-15       

 

Expedierats till: 
Coop Väst AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 36                                                   Dnr 2019/00216  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Lidl Sverige KB 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Lidl Sverige KB, organisationsnummer 
969667-6312, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid Lidl Mariestad, 
Industrigatan 11, 542 35 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Lidl Sverige KB, organisationsnummer 969667-6312, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid Lidl 
Mariestad, Industrigatan 11, 542 35 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-23 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2020-01-15       

 

Expedierats till: 
Lidl Sverige AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 37                                                   Dnr 2019/00261  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Coop Vardagshandel AB, 
Coop Högelid 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Coop Vardagshandel AB, 
organisationsnummer 556615-2269, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Coop Högelid, Marieforsleden 2, 542 92 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Coop Vardagshandel AB, organisationsnummer 556615-2269, som har 
ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel 
vid Coop Högelid, Marieforsleden 2, 542 92 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2020-01-28       

 

Expedierats till: 
Coop Vardagshandel AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 38                                                   Dnr 2019/00262  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Coop Vardagshandel AB, 
Coop Lockerud 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Coop Vardagshandel AB, 
organisationsnummer 556615-2269, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Coop Lockerud, Mariegärdes väg 4, 542 45 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Coop Vardagshandel AB, organisationsnummer 556615-2269, som har 
ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel 
vid Coop Lockerud, Mariegärdes väg 4, 542 45 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2020-01-28       

 

Expedierats till: 
Coop Vardagshandel AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 39                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Ansökan hos Vinnova-projektet om världfärdsteknik tillsammans med 
Skaraborgs Hälsoteknikcentrum.       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sn § 40                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet har inget nytt 
uppdrag till socialchefen.      

 

 
 


