Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, tisdagen den 8 mars 2016 kl 08:30-14:45
Ajournering för lunch mellan kl. 11:50-13:00

Beslutande

Jan Hallström (L), 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
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Lillemor Ågren (S), tjänstgörande ersättare
Lars Arestrand (M), tjänstgörande ersättare §§ 23-28 och 30-31
Lars Idunger (L), tjänstgörande ersättare
Inger Dernroth (C), tjänstgörande ersättare
Karl-Arne Gustavsson (C), tjänstgörande ersättare
Inger Farken (MP), tjänstgörande ersättare §§ 29 och 32-38

Övriga deltagare

Erik Nilsson (V), ersättare
Inger Farken (MP), ersättare §§ 23-28 och 30-31
Mirjam Neuman, personligt ombud § 26
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 28-31
Annelie Blomberg, anhörigsamordnare § 29
Annika Palmér, biståndsbedömare § 29
Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 37-38
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Leif Johansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset den 15 mars 2016

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Leif Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 23-38

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-03-08

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-08

Anslagsdatum

2016-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-04-11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 23

Dnr 2016/00003

Redovisning av delegationsbeslut 2016

Beslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgen, LSS, äldre- och handikappomsorg och
bostadsanpassning

Beslut för tiden 2016-02-01 t.o.m. 2016-02-29 anmäls och läggs till
handlingarna.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 2 och 16 februari

Protokollen anmäls och läggs till handlingarna.
Socialnämndens arbetsutskotts extra protokoll från den 11 och 19 februari

Protokollen anmäls och läggs till handlingarna.
Åtgärd avseende tillstånd för alkoholservering

Mikael Rönnlund, Rönnlunds Källarekrog i Mariestad, Dnr: 15-2015-15, anmäls
och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 24

Dnr 2016/00004

Handlingar att anmäla 2016

Beslut

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Bakgrund

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till justering
av Mariestads kommuns målstyrningsmodell
SN 2015/290
2. Kommunfullmäktiges beslut om entledigande och val av ersättare i
socialnämnden
SN 2016/37
3. Kommunstyrelsens beslut om mottagningsenhet och utbildning för
nyanlända
SN 2016/31
4. Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till chefen för sektor
stöd och omsorg att sammanställa en skrivelse till regionstyrelsens
ordförande avseende korttidsplatser i Mariestads kommun samt
kommunens relation med Skaraborgs sjukhus avseende
vårdplanering samt skrivelse från chefen för sektor stöd och omsorg
SN 2016/60
5. Kommunstyrelsens beslut om preliminär ramförändring för år 2017
som respektive nämnd ska konsekvensbeskriva
SN 2016/62

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 25

Dnr 2016/00005

Information från sektorchefen 2016

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Lotta Hjoberg informerar kommunstyrelsens arbetsutskott i en skrivelse om att
för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet
föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla ska
kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.
Den 27 januari röstade riksdagen ja till regeringens förslag. Lagen trädde i kraft
2016-03-01.
Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Syftet med lagen är
att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja
sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Den nya lagen kommer att kräva att Mariestads kommun beaktar mottagandet i
sin planering för bostadsförsörjning. Intentionen med den nya lagen är att
nyanlända, så långt det är möjligt, ska erbjudas permanenta bostäder. Dock kan
tillfälliga bostäder vara nödvändiga för att fullgöra kommunens skyldighet. Den
nya lagen har inte reglerat vilken bostad som avses och det är för inte begränsa
den flexibilitet som anses nödvändig.
48 nyanlända kommer att anvisas till Mariestads kommun och ca 65 personer
kommer som egenbosatta under 2016. Ca 50 % av de anvisade utgör
ensamhushåll. Detta kommer att ställa stora krav på verksamheten att hitta
bostäder.
Arbetsmiljöverket

Under våren kommer Arbetsmiljöverket till Lugnås hemtjänst, Spolvägens
gruppbostad och Skeppsvägens gruppbostad på tillsynsbesök.
Projektet Tandhygienist i kommunen

I september månad 2016 avslutas projektet Tandhygienist i kommun. Det har
då pågått i tre år och det kommer att skrivas en slutrapport. Efter slutrapporten
kommer Mariestad kommun att jämföras med Ulricehamns kommun. Den 5
april 2017 har det beslutats att en tandläkarkonferens kommer att föreläggas i
Mariestad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

SN § 25 (forts.)
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 26

Dnr 2016/00061

Information om personligt ombud

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Socialnämnden har under år 2015 bjudit in eller besökt olika funktioner eller
verksamheter inom socialnämndens olika verksamheter.
Personligt ombud finns till för personer i kommunen som har ett långvarigt
psykiskt funktionshinder. Det personliga ombudet kan vara en hjälp när
kontakterna med myndigheterna känns krångliga men har ingen koppling till
socialförvaltning eller andra myndigheter. Det är en kostnadsfri service.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2016-02-23

Expedierats till:
Personligt ombud Mirjam Neuman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 27

Dnr 2016/00049

Ekonomi 2016

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning för februari år
2016.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att komma med förslag på
åtgärder att nå budget i balans.
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 2016 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning februari, år 2016, visar på ett underskott i verksamheterna,
IFO -2 600 tkr. Vård och omsorg, Biståndsavdelningen, de centrala vht samt
försörjningsstödet visar ett nollresultat. Totalt underskott för socialnämnden är
-2 600 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

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

SN § 27 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson samt
ekonom Pia Möller. 2016-02-29, Månadsavstämning februari år 2016 avseende
socialnämndens verksamheter.

Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Sida 10

Socialnämnden
SN § 28

Dnr 2016/00040

Verksamhetsberättelser 2015 för sektor stöd och omsorg

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.
Bakgrund

Inför varje verksamhetsår upprättas och antas en plan för kommande verksamhetsår.
Denna plan används sedan under året som underlag till de områden socialnämnden beslutat
om att arbeta med. Denna plan följs sedan upp av en verksamhetsberättelse som en del i
kvalitets – och utvecklingsarbetet. Verksamhetsberättelsen återger om man uppnått de av
socialnämnden uppsatta mål, utvecklats sitt förbättringsarbete och att man i sitt arbete följer
lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.
Verksamhetsberättelserna ligger också till grund för beslut om förbättringsområden inom
socialnämndens verksamheter.
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 sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-02-18
Verksamhetsberättelse 2015 för biståndsavdelningen upprättad av
myndighetschef Catharina Andersson och sektorchef Lotta Hjoberg
Verksamhetsberättelse 2015 för vård- och omsorgsavdelningen upprättad av
vård- och omsorgschef Britt Johansson
Verksamhetsberättelse 2015 för individ- och familjeomsorgsavdelningen
upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och sektorchef
Lotta Hjoberg
Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 29

Dnr 2016/00008

Uppsökande verksamhet i Mariestads kommun år 2015

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Biståndsavdelningen genomför varje år uppsökande verksamhet hos äldre och
erbjuder samtliga personer som fyllt 80 år och som inte redan har beviljade
insatser (med undantag trygghetslarm) ett besök i hemmet. I samband med
besöket genomförs en mindre enkät om nuvarande situation och framtida
önskemål. Resultatet för besöken och enkäten redovisas för socialnämnden..
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, 2016-02-01
Dokument: Uppsökande verksamhet 2014 och 2015 tillsammans med enkätsvar
(powerpoint)
Expedierats till:
Myndighetschef Catharina Andersson
Stödteamet: Annelie Blomberg och Annika Palmér

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 30

Dnr 2016/00018

Tillsyn av Myrans korttid

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört den 2 september 2015
en föranmäld inspektion på Myrans korttid.
Tillsynen var inriktad på att granska den interna samverkan och
informationsöverföring mellan kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst i
samband med vistelse på Myrans korttid i Mariestads kommun.
Den interna samverkan när det gäller insatser för att förebygga fall, trycksår,
undernäring och nedsatt munhälsa har varit i fokus. Vidare har den enskildes
delaktighet i planeringen beaktas.
Ärendet avslutas då Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte funnit brister
som föranleder fortsatt tillsyn eller krav på åtgärder.
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, 2016-01-22
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 2016-01-15
Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Enhetschef Samka M Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Sida 13

Socialnämnden
SN § 31

Dnr 2015/00217

Tillsyn av Kilkestensvägens gruppbostad enligt LSS

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn på gruppbostaden
Kilkestensvägen, Mariestads kommun den 14 oktober 2015. Tillsynen genomfördes mot
bakgrund av tre Lex Sarah-anmälningar från socialnämnden som har inlämnats år 2013,
2014, 2015. Syftet med tillsynen var att följa upp situationen på enheten.
Av beslutet ställs följande krav på åtgärder:


Säkerställa att det finns den personal som behövs för att ett gott stöd
och en god service och omvårdnad ska kunna ges.



Säkerställa att personalen har den kompetens som behövs för att
insatserna ska kunna anpassas till varje boendes individuella behov.



Tvångs- och begränsningsåtgärder som står i strid med lag inte tillämpas
vid gruppbostaden.



Dokumentationen i verkställighet sker i enlighet med lag och
föreskrifter.

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, 2016-02-03
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 2015-12-21
Svar till Inspektionen för vård och omsorg, 2016-02-01
Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Enhetschef Ann-Louise Krantz
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 32

Dnr 2016/00054

Ansökan från SESAM om föreningsbidrag 2016

Beslut

Socialnämnden beviljar föreningen SESAM bidrag med 10 000 kr för år 2016.
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 18
medlemmar.
Föreningen ansöker om 20 000 kr till sin verksamhet. Under 2015 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
sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-02-12
Ansökan om föreningsbidrag 2016 tillsammans med bilagor;
Verksamhetsberättelse 2015, Kassarapport 2015, Revisionsberättelse och
Protokoll från årsmötet 2016-01-15
Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
SESAM

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Sida 15

Socialnämnden
SN § 33

Dnr 2016/00055

Ändring i socialnämndens delegationsordning

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge enhetschef delegation att besluta om placering av
ensamkommande barn och unga till hem för vård eller boende enl. 4 kap 1 §
SoL och 6 kap 1 § SoL.
Bakgrund

En nämnd får enl. 6 kap. 33 § Kommunallagen uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
I nu gällande delegationsordning kan socialsekreterare besluta om placering av asylsökande
unga till Hem för vård eller boende, Luna. Tidigare har de anvisade ensamkommande barn
och unga placerats till denna institution. Efter att antalet unga ökat markant under 2015 har
tillgängliga platser vid Luna inte varit tillräckligt och andra anvisade unga har placerats på
andra hem för vård eller boenden eller i familjehem.
Det är därför nödvändigt med en anpassning av delegationsordningen så att beslut om
placering av ensamkommande barn och unga i hem för vård eller boende kan fattas av
enhetschef. Däremot är det inte möjligt att delegera till tjänsteman att besluta om
överväganden så efter högst sex månader ska socialnämndens arbetsutskott få information
om ärendet.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet lämnade ärendet till socialnämnden utan eget förslag.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden beslutar att ge enhetschef
delegation att besluta om placering av ensamkommande barn och unga till hem
för vård eller boende enl. 4 kap 1 § SoL och 6 kap 1 § SoL.
Ordförande Jan Hallström (L) tar upp Fagerlunds (M) yrkande och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-02-12
Förslag på formulering av ändring i delegationsordning för socialnämnden
Revidering av förslag på formulering av ändring i delegationsordning för
socialnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

SN § 33 (forts.)

Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 34

Dnr 2016/00039

Ny gruppbostad, LSS

Beslut

1. Socialnämnden konstaterar att det föreligger ett behov av en ny
gruppbostad då antalet ansökningar om sådan bostad har ökat.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en
upphandling av ny gruppbostad.
3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utöka
socialnämndens budgetram med 3740 tkr från och med år 2017 med
anledning av ökade kostnader för det nya boendet.
Bakgrund

Mariestads kommun har de senaste åren rapporterat in icke verkställda beslut
enligt LSS 9 § punkt 9. Antalet personer som söker bostad enligt LSS har blivit
fler och tillgängliga service eller gruppbostäder finns inte i motsvarande antal.
Det har inkommit sex ansökningar om gruppbostad där man ansöker om
lägenhet i oktober 2016 samt att det finns ytterligare tre ansökningar om bostad
enligt LSS 9 § punkt 9 som ännu inte är verkställda och dessa är rapporterade
till IVO.
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har omfattande tillsyns–
och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal
lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Det som är
avgörande skillnader mellan en lägenhet i en servicebostad och en lägenhet i
gruppbostad är, antalet boende samt utformningen av
gemensamhetsutrymmena.
Bedömningen är att det behöver byggas ytterligare en gruppbostad med sex
lägenheter i Mariestads kommun. Den bör vara placerad i centralorten, vara
byggt i ett plan och ha närhet till busshållplats och cykelbana.
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

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

SN § 34 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-02-18
Utredning Gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade 9 § punkt 9 (LSS) upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg,
2016-02-18
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Sektorchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 35

Dnr 2015/00161

Redovisning av ej verkställda beslut 2015

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut
kvartal 4, 2015 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO). IVO har om beslut om insats inte
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar
motsvara den kostnad kommunen skulle ha haft om de kunnat verkställa
beslutet.
För kvartal 4, 2015 rapporterar sektor stöd och omsorg 19 ej verkställda beslut.
Fem beslut enligt SoL och 14 beslut enligt LSS. Fyra personer har beslut om
bostad med särskild service enligt LSS med önskan om att flytta in i oktober
2016. Två personer har blivit erbjudna lägenhet i den nybyggda
servicebostaden. Inflyttningsdatum ej klart men byggnation påbörjad. Fem
personer har tackat nej till erbjuden insats enligt LSS. Tre personer har inte
erbjudits kontaktperson enligt LSS då man ej funnit någon lämplig person för
uppdraget. Fem personer har inte erbjudits insatser enligt SoL på grund av
resursbrist.
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 sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-02-17
Kvartalsrapport inskickad till Inspektionen för vård och omsorg, 2016-01-15
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Sektorchef Lotta Hjoberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 36

Dnr 2016/00038

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Det nationella projektet KKiK omfattar 234 kommuner som utmanar sig själva
genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.
KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem
områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten
som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med
invånarna.
KKIK är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en
god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i
jämförelse med andra. Resultatet ska utgöra en grund för dialog med
medborgarna om kommunens verksamhet.
Mariestads kommun deltar i KKiK sedan 2012
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 sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-02-15
Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 37

Dnr 2016/00042

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Beslut

Socialnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2015.
Bakgrund

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) senast 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
Vilka resultat som uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av
den.
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 medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson,
vård- och omsorgschef Britt Johansson och sektorchef Lotta Hjoberg,
2016-02-09
Patientsäkerhetsberättelse 2015
Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-08

Socialnämnden
SN § 38

Dnr 2016/00058

Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och
sjukvård i Västra Götaland

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till ramavtal för
läkarmedverkan samt tillämpning av ramavtal i samband med tecknande av
lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.
Bakgrund

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska regionen till kommunerna inom
området avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna
erbjudas trygg och säker vård.
Avtalet avser läkarinsatser utifrån den enskildes behov oberoende av läkarens
organisatoriska tillhörighet. Vårdcentralerna har ansvar för att komma överens
med kommunerna om formerna för samverkan kring gemensamma patienter
såväl i ordinärt boende som i kommunala boendeenheter. Avtal om
läkarmedverkan ska upprättas med respektive kommun.
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 medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson
och sektorchef Lotta Hjoberg, 2016-02-17
Protokollsutdrag från VästKoms styrelsemöte, 2015-12-01
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland, 2015-10-27
Expedierats till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

