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Beslutande organ Socialnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum på Maria Nova, kl. 08:30-13:00 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande  

Madelaine Karlsson (M), 1:e vice ordförande 
Anita Olausson (S), 2:e vice ordförande 
Karin Reboli (M), ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S), ledamot 
 

Övriga deltagare Fatima Hamdi (KD), ersättare 
Therese Boman Nordlie (C), ersättare 
Christina Friberg (S), ersättare 
Daniel Andersson, controller 
Erika Larsson, kvalificerad utredare 
Camilla Karlsson Andersson, avdelningschef 
Anitta Into, socialchef 
Anneli Bergqvist, nämndsekreterare 
Marcus Johansson, nämndsekreterare 

Justerare Anita Olausson 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 15-22 
 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Anita Olausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-27 

Anslagsdatum 2023-02-28 Anslaget tas ner 2023-03-22 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Socialnämnden 

Son § 15                                                   Dnr 2023/00001 

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning. 

 

 



 

Socialnämndens 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Son § 16                                                   Dnr 2023/00013 

Månadsrapport för socialnämnden, januari 2023 

  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för januari 2023. 

2. Verksamheten uppdras att i aprilnämnden presentera samarbetet mellan 
förskola/skola och familjebehandlingen.   

3. Verksamheten uppdras att senast i september presentera ett eller flera projekt 
med syfte att motverka utanförskap och att främja egen försörjning. 

 

Bakgrund 

För att tydliggöra nämndens ansvar att följa utvecklingen inom socialförvaltningens 
verksamhetsområden har en rapport tagits fram. Här presenteras viktiga nyckeltal 
inom personal, verksamhet och kvalitetsmått. Med utgångspunkt i dessa tal görs 
analyser och prognoser från avdelningschef och förvaltningschef.  
 
Månadsrapporten skall ses som ett levande dokument, där nyckeltal och kvalitetsmått 
kan variera över tid beroende på olika kritiska faktorer. Rapporten skall också ses 
som ett viktigt redskap för att kvalitetssäkra de siffror som förvaltningen presenterar.  
 
En översyn har påbörjats avseende utveckling och förändring av 
ekonomistyrningsmodeller. Omvärldsanalyser har påbörjats. Detta arbete kommer att 
intensifieras under våren avseende: 
 
Försörjningsstöd  
- Påbörja kartläggning av målgruppen på individnivå av drygt 160 hushåll  
- Översyn av gruppen försörjningsstödstagare utan aktiv åtgärdsplan  
 
Placerade barn: 
- Att satsa ytterligare på det förebyggande arbete, samarbete med andra och att 
utveckla nya arbetsmetoder 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla verksamheter som beviljas i socialnämndens verksamheter ska följas noga, vilket 
också kan påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de analyser som 
görs. 
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Bedömning ur social dimension 

Kvalitetsindikatorer ska följas i socialnämndens månadsrapport och därmed också 
kunna påvisa behov av kvalitetsutveckling för brukare/kunder inom våra 
verksamheter.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens möjligheter att i ett tidigt skede få ekonomiska analyser och 
prognoser ökar och därmed även möjligheten att vidta åtgärder för att hålla tilldelad 
budgetram. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Anitta Into, 2023-02-20 

Dokument: Månadsrapport för januari 2023 upprättad av controller Daniel 
Andersson 

 

Expedierat till: 
Socialchef Anitta Into 
Avdelningschef Camilla Karlsson Andersson 
Controller Daniel Andersson  
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Socialnämnden 

Son § 17                                                   Dnr 2023/00040 

Bostadsförsörjning Bjurliden 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avveckla särskilt boende Ringvägen 1A och 1C samt 
HVB Ringvägen 1B. 

Bakgrund 

Socialförvaltningen och Äldre- och omsorgsförvaltningen har efter intern 
kartläggning och på uppdrag från Socialnämnden utrett verksamheterna särskilt 
boende Ringvägen 1A och 1C, HVB Ringvägen 1B samt Klockarebolets 
gruppbostad som är lokaliserade på tidigare äldreboendet Bjurliden. Den utredning 
som har genomförts visar på att utformningen av verksamheterna inte på bästa sätt 
tillgodoser behoven hos aktuella målgrupper. Nuvarande lokaler går ej att anpassa på 
sådant sätt som Socialförvaltningen och Äldre- och omsorgsförvaltningen bedömer 
nödvändigt.  
 
Rekommendation är därför att stegvis avveckla verksamheterna Ringvägen 1A och 
1C samt HVB Ringvägen 1B. Klockarebolets gruppbostad tillhör Äldre- och 
omsorgsnämnden och berörs därför ej av Socialnämndens beslut. Flytt av 
verkställigheten för de boende kommer efter individuell bedömning att ske till andra 
boenden inom Mariestads kommun som uppfyller kvalitetskriterierna för respektive 
boendeform enligt lagstiftning och rekommendationer. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Bedöms ej finnas miljömässig påverkan.  

Bedömning ur social dimension 

Syftet med omlokalisering av aktuella verksamheterna är att bättre tillgodose behovet 
hos individerna idag boende på Ringvägen 1A och 1C samt HVB Ringvägen 1B.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Enligt hyresavtal utgår årlig hyra för lokalerna på Bjurliden. Lokalerna på Bjurliden är 
i stort behov av renovering vilket skulle innebära en kostnad för Mariestads 
kommun. Genom uppsägning av hyresavtal upphör denna hyreskostnad och 
driftskostnaderna, samt att kostnaden för renovering undviks. Till stor del kommer 
verkställigheten för de boende som hör till Socialnämndens område att flytta till 
redan planerade lokaler på Ekbacken vilket inte kommer innebära någon ytterligare 
stor kostnad för Socialförvaltningen. Dock kommer omlokaliseringen från Bjurliden 
att innebära en kostnad för Socialförvaltningen utifrån att nytt HVB för barn och 
unga kommer att krävas samt en kostnad för Äldre- och omsorgsförvaltningen för 
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upprättande av nya boenden inom LSS-verksamheten. Lokalisering samt kostnader 
för nya lokaler utreds för närvarande av Tekniska förvaltningen. Ekonomisk 
redogörelse har upprättats av controller. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Anitta Into, 2023-02-13 

Utredning avseende verksamheter på Bjurliden upprättad av kvalificerad utredare 
Erika Larsson, 2023-01-24  

Ekonomisk redogörelse upprättad av controller Erik Arnholm 

 

Expedierat till: 
Förvaltningschef Anitta Into 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
Fastighetschef Joakim Halaby 
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Socialnämnden 

Son § 18                                                   Dnr 2023/00042 

Riktlinje för bostadsförsörjning och bostadssocialt arbete 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar riktlinjen för bostadsförsörjning och bostadssocialt arbete. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har under många år drivit ett omfattande bostadssocialt arbete 
för att hjälpa de som söker bostad ska undvika hemlöshet. En genomlysning av 
biståndshandläggning- och beslut avseende insatser om boende enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen har genomförts hösten 2021 vid Maria Nova vuxenstöd.  
Genomlysningen har resulterat i förslag på ett antal förbättringsförslag vilket visade 
på ett behov av riktlinjer för en mer ändamålsenlig handläggning.  
 
Socialnämnden uppdrog till sektorchef (dnr 2021/00187) att utreda samt förtydliga 
såväl insatser som boendetyper inom socialtjänsten som säkerställer att både 
beroendevårdens samt socialpsykiatrins möjligheter till att arbeta med 
hemmaplanslösningar.  
 
Ett arbete har genomförts som resulterat i ett förslag på en Riktlinje för 
bostadsförsörjning och bostadssocialt arbete. Förvaltningen och verksamheterna 
behöver sedan ytterligare arbeta med att skapa nya rutiner för det bostadssociala 
arbetet framåt. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Bedömning ur social dimension 

Riktlinjen syftar till att stärka det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till ökad 
rättssäkerhet och enhetlighet i beslut och handläggning av ärenden. Genom 
införandet av aktuell riktlinje kommer enskildas behov samt beslut följa gällande 
lagstiftning och säkerställa en större rättssäkerhet i det bostadssociala arbetet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Genom tillskapandet av riktlinjer och därefter handläggningsrutiner kommer en mer 
strukturerad tillämpning av det bostadssociala arbetet sannolikt bidra till en bättre 
ekonomisk hushållning av budgeten för bostadsförsörjning. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Anitta Into, 2023-02-20 

Förslag på riktlinje för bostadsförsörjning och bostadssocialt arbete 

Dokument: Maria Nova vuxenstöd - Genomlysning av biståndshandläggning- och 
beslutade insatser om boende enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, daterat 2021-06-10 

 

Expedierat till: 
Socialchef Anitta Into 
Avdelningschef Camilla Karlsson Andersson 
Enhetschef Caroline Carlsson 
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Socialnämnden 

Son § 19                                                   Dnr 2023/00002 

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Socialnämnden informeras om följande: 

- Sekretesslagstiftning och förvaltningslagen 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 

 

Expedierat till: 
Socialchef Anitta Into 
Avdelningschef Camilla Karlsson Andersson 
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Socialnämnden 

Son § 20                                                   Dnr 2023/00007 

Uppdrag till socialnämndens verksamheter inkl. genomgång av 
pågående uppdrag 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden går igenom pågående uppdrag.  

Socialnämnden har följande uppdrag: 

 Verksamheten uppdras att i aprilnämnden presentera samarbetet mellan 
förskola/skola och familjebehandlingen.   

 Verksamheten uppdras att senast i september presentera ett eller flera projekt 
med syfte att motverka utanförskap och att främja egen försörjning. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden går igenom pågående uppdrag och i samband med detta har 
nämnden möjlighet att ge nya uppdrag till socialnämndens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag efter januari 2023 

 

Expedierat till: 
Socialchef Anitta Into 
Avdelningschef Camilla Karlsson Andersson 
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Socialnämnden 

Son § 21                                                   Dnr 2023/00008 

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg (SON 2023/34) 

Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, barn- och unga samt vuxen, 
för januari månad 2023 anmäls och läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut arbetsutskott 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2023-02-06 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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Socialnämnden 

Son § 22                                                   Dnr 2023/00009 

Handlingar att anmäla 

  

1. Rapport för Ungdomsmottagningen i Mariestad 2022 
SON 2023/29 

 

Socialnämnden finner handlingen anmäld. 

 


