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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 117                                                   Dnr 2021/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 118                                                   Dnr 2021/00209  

Information om sektorns arbete med bemanningsekonomi 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för vidare handläggning. 
Ärendet återkommer till nämnden i december.  

Bakgrund 

Sedan våren 2019 pågår ett intensivt arbete med bemanningsekonomi inom 
sektorn. Arbetet syftar till att: 

- Allt fler ska kunna jobba heltid inom ramen för de budgeterade medlen. 
- Minska övertid och mertid. 
- Effektiv schemaläggning som stödjer kontinuitet hos brukaren och en 

god arbetsmiljö med tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen. 
 
Sektorn är en personalintensiv verksamhet och över tid har det blivit allt svårare 
att rekrytera både sjuksköterskor och undersköterskor med tillräcklig 
kompetens. Det svenska samhällets demografi ställer allt högre krav på att 
leverera god vård med kompetent personal.  
 
Överenskommelsen mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) om att alla inom avtalsområdet har rätt till att arbeta heltid 
ska genomföras i hela landet, så också i Mariestad. 
 
Inom sektor stöd och omsorg har arbetet utgått från att följande åtgärder måste 
vidtas samtidigt: 

- Den som redan är anställd och som önskar får börja jobba heltid och 
alla nyanställningar görs på heltid. 

- Schemaläggningen måste hela tiden vara pågående för att möta de 
ändrade förhållanden som uppstår på en arbetsplats när en som tidigare 
jobbat deltid börjar jobba heltid. 

- Nya lösningar ska prövas och det kan finnas olika lösningar på olika 
enheter. 

- Varje enhetschef måste ha en uppdaterad grundbemanning att utgå 
från.  

- Enhetscheferna ska samarbete om personalen, att inte längre tänka att 
det är min personal utan att den är vår gemensamma resurs. 

- Arbetstidslagen ska följas. 
- Det politiska beslutet att inte använda ”delade turer” ska efterföljas. 
- Bemanningshandboken ska efterföljas. 

 
På sammanträdet berättar och förklarar de som arbetat mest intensivt med 
bemanningsekonomi om sitt arbete och dess resultat.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-07  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Personalkonsult Anna Brink 
Controller Cecilia Gustafsson 
Schemahandläggare Pia Schön 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 119                                                   Dnr 2021/00054  

Ekonomisk prognos efter oktober 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.  
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.  

Bakgrund 

Efter oktober månad har en prognos för det ekonomiska resultatet upprättas. 
Jämfört med delårsprognosen efter augusti har underskottet ökat med 1 400 tkr 
till -8 200 tkr. 
 
Under sektorchef centralt är det ett överskott på 3 000 tkr som härrör till extra 
tilldelning, dessa medel är ej fördelade. 
 
IFO barn och unga inklusive LSS barn har ett prognostiserat underskott på  
- 3 800 tkr detta bland annat beroende på att socionomkonsulterna inte kunnat 
avvecklas i den takt som planerats pga. av rekryteringssvårigheter då det råder 
brist på erfarna socialsekreterare med kompetens att arbeta med 
myndighetsutövning och barn.  
 
Externa placeringar av barn och unga har ett prognostiserat underskott på  
- 4 300 tkr för året, vilket är en tillbakagång till vårens prognos. 
 
IFO vuxen har ett prognostiserat överskott med 800 tkr. I detta ligger ett 
överskottskrav på 1 500 tkr som integrationsverksamheten förväntas lämna 
tillbaka till kommunen, utan detta skulle prognosen vara ett överskott på  
2 300 tkr som skulle påverka den totala prognosen lika mycket. 
 
Försörjningsstödet ligger kvar på tidigare prognos med ett underskott på  
- 3 900 tkr. 
 
Vård och omsorgsavdelningen ligger kvar på en nollprognos. Detta då 
uppskattat stadsbidrag på 5 000 tkr har periodiserats för året med utbetalning 
kvartal 1 2022. Ansökan har gjort avseende två olika statsbidrag och de avser 
insatser som gjorts under 2021, dessa är:  
 
- Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen 
timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. 
Maximal kan kommunen erhålla 6 735 tkr och redovisning sker i särskild 
ordning med utbetalning kvartal 1 2022. 
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- Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden. Maximal kan kommunen erhålla 3 362 tkr 
och redovisning sker i särskild ordning med utbetalning kvartal 1 2022. 
 
Maximalt kan kommunen erhålla 10 098 tkr totalt för dessa två statsbidrag men 
då det är prestationsinriktade statsbidrag har en avvägning gjorts mot vad som 
kan förväntas utan att vara allt för optimistisk. 
  

Vidtagna åtgärder i verksamheten 

 Fortsatt arbete med resurspass som minskar behovet av vikarier och 
kostnader för övertid. 

 Särskilt arbete med vikarier till personlig assistans. 

 Då flera enheter inom hemvården vid detta prognostillfälle meddelat ett 
uppskattat underskott som inte var vid handen vid förra 
prognostillfället har ett arbete att följa varje enhets ekonomi närmare 
och tätare startat. Detta arbete kommer att fortgår även under 2022 för 
att säkerställa följsamhet till given budget. Detta innebär bland annat 
noggrannare planering och uppföljning av bemanning. 

 Intensivt stöd till enhet inom särskilt boende för att hitta lösningar för 
budget i balans. 

 En analys av samband mellan beställd tid, loggad tid i Intraphone inom 
hemvården samt arbetade timmar kommer att presenteras i december. 

 Fortsatt arbete med rekrytering av socialsekreterare, nu tillsammans 
med sektorns rekryterare.  

 Arbetet med att hitta egna familjehem har gett positivt resultat. Fortsatt 
arbete med familjehemsverksamheten för att ha fler egna familjehem. 
Fortsatt arbete med vårdnadsöverflyttningar samt adoptioner, vilket 
minskar arbetsmängden samt kostnader för familjehem. Fortsätta 
arbetet med att ta över konsulentstödda familjehem till att bli 
kommunens egna.  

 Annan mer kostnadseffektiv planering för två ensamkommande unga 
pågår. 

 En översyn av placerade barn och unga för att planera för avslut eller 
mindre krävande vård har genomförts och planering för det fortsatta 
arbetet har presenterats för socialnämnden under oktober månad.  

 För att motverka fortsatta kostnadsökningar för IFO vuxna har 
verksamheterna vidtagit intensiva åtgärder på individuell nivå för att 
rusta medborgare att närma sig egen försörjning. Fortsatt analys sker för 
att hitta vägar framåt för medborgarna att komma till egen försörjning 
utanför försörjningsstödet.  

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) yrkar om att äska 
medel från kommunfullmäktige för att täcka det prognostiserade underskottet.   

Henrik Andersson (M) yrkar på att godkänna informationen. 
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Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslagen under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anderssons (M) förslag.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-11-09 

Dokument: Månadsuppföljning oktober 2021, socialnämnden (Stratsysrapport) 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg) 
(Controller Daniel Andersson) 
(Controller Cecilia Gustafsson)  
(Samordnare Marcus Fougner) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 120                                                   Dnr 2021/00195  

Mål och internbudget för 2022 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan eget 
förslag.  

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. Dessa statsbidrag är ännu inte sökbara varför 
det inte går att beräkna hur mycket pengar dessa kommer att tillföra till 
verksamheterna. 
 
Av den ökade ramtilldelningen avsätts 11 720 tkr till löneökningar, dessa medel 
är budgeterade på respektive enhet. 
 
Fördelningen mellan avdelningarna står i relation till prognosen för 2021, som 
den i skrivande stund ser ut. 

Förslaget innehåller följande förändringar: 

- Alla kostnader för IT-frågor såsom hårdvara, mjukvara och support 
skall bokföras centralt under sektorchef. Detta för att få en bättre 
kostnadskontroll. 
  

- I detaljbudgeten ligger på särskild rad 13 439 tkr, socialnämndens medel 
till förfogande enligt beslut fattat i fullmäktige, dessa avser: 

 4 000 tkr till försörjningsstöd. 

 3 500 tkr för externa placeringar barn och unga. 

 2 175 tkr för träningsboende unga vuxna inom LSS personkrets. 

 3 764 tkr som utgör besparing på grund av bemanningsenheten 
inte längre används, detta är skillnaden mellan summa som 2020 
betalades till bemanningsenheten och kostnaden för rekryterare, 
schemahandläggare samt samordnare till LSS. 
 

- Kostnaden för mötesplats Sonja 650 tkr ligger i driftsbudgeten då det i 
skrivande stund inte finns statsbidrag för ändamålet för 2022 att ansöka 
om. Summan förutsätter 1,0 anställd samt hyra och andra omkostnader. 

- Verksamheten akutlogi som i dag finns på Vallby kostar 40 000 kr per 
månad och är inarbetad i budgeten för IFO vuxna. 
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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.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-08 

Dokument: Mål och internbudget 2022 för socialnämnden (Stratsysrapport)  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden  
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg) 
(Controller Daniel Andersson) 
(Controller Cecilia Gustafsson) 
(Samordnare Marcus Fougner) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 121                                                   Dnr 2021/00115  

Internkontroll 2021 - Inkomna ansökningar och 
anmälningar, kvartal 3 

  

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 2015. Det 
märks en ökning av antalet aktualiseringar över tid, men nu märks ett 
trendbrott, ökningen har avstannat under årets tre första kvartal.   

2021 

Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Personer 

Kv 1 256 13 269 197 

Kv 2 267 6 273 186 

Kv 3 187 5 192 150 

Kv 4     

Summa 710 24 734  

 
Jmf över tid 

Tid  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kv 1 131 136 140 248 240 222 

Kv 2 198 198 202 229 242 272 

Kv 3 204 118 176 215 220 264 

Kv 4 216 196 322 290 277 343 

Summa 749 590 919 982 979 1101 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson, 2021-11-02       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 122                                                   Dnr 2021/00112  

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter tillsyn av 
ärenden för barn och unga vid socialnämnden i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Efter flera inkomna klagomål till Inspektionen för vård om omsorg har en 
tillsyn inletts. I detta ärende har Inspektionen för vård och omsorg granskat 
barnutredningar samt hur nämnden har följt upp vård i familjehem. Tillsynen 
har även omfattat hur nämnden arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Inspektionen för vård och omsorg beslutar 2021-11-01 att avsluta ärendet då 
tillsynen i huvudsak visat att:  

 De granskade utredningarna samt uppföljning av vård i familjehem är 
genomförda med god kvalitet. 

 Nämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och avdelningschef IFO 
barn och unga/LSS, 2021-11-03 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 2021-11-01  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 123                                                   Dnr 2021/00109  

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter tillsyn av 
gruppbostad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Efter inkommit klagomål till Inspektionen för vård om omsorg har en tillsyn 
inletts. Socialnämnden har lämnat yttrande i ärendet.  
 
Klagomålen rör:  

 En händelse när en boende vid gruppbostad ska ha blivit utsatt för 
våldtäkt samt misshandel i sin lägenhet av en besökare.  

 Att det ska ha försvunnit medicin för den boende och som 
verksamheten inte har polisanmält. 

 Att den boende inte erbjudits annan bostad trots att god man ställt 
personen i omplaceringskö.  

 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslutar 2021-11-01 att avsluta 
tillsynen. I beslutet påminner IVO om vikten av att rapportering och utredning 
enligt lex Sarah inte fördröjs samt om nämndens ansvar att informera 
personalen om rapporteringsskyldigheten.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och avdelningschef IFO 
barn och unga/LSS Anette Karlsson, 2021-11-03 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 2021-11-01  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson)   
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 124                                                   Dnr 2021/00032  

Förbättringsprojekt inom LSS-verksamheter 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för vidare handläggning. 
Ärendet återkommer till nämnden i december.    

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.  

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: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Enhetschef Monika Lange  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 125                                                   Dnr 2021/00143  

Lokaler för ungdomsmottagningen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden ställer sig bakom tekniska nämndens framställan till 
kommunstyrelsens arbetsutskott om nya lokaler till ungdomsmottagningen.  

Bakgrund 

Mariestads kommun driver tillsammans med Västra Götalandsregionen 
ungdomsmottagningen, som en integrerad verksamhet. Överenskommelse 
mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Mariestads kommun avseende 
samverkan kring ungdomsmottagning i Mariestads kommun har tecknats. 
Ungdomsmottagningen finns lokaliserad i centrala Mariestad med adress 
Trädgårdsgatan 15, fastighetsägare Anders Berglöw. Verksamheten utgörs av 
barnmorskor, undersköterska, kurator, psykolog och läkare och vänder sig till 
unga, till och med 24 år. Kommunen finansierar idag kuratorstjänsten samt del 
av hyran.  
 
Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga av flera skäl, dels är det trångt, det 
finns brister i ljudisolering vilket medför överhörning mellan olika 
undersökningsrum och samtalsrum men framför allt går det inte att uppfylla de 
hygienkrav som ställs på verksamheten.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 210921 att återremittera tidigare förslag 
om nya lokaler för ungdomsmottagningen. Det nu omarbetade förslaget 
omfattar endast lokaler för ungdomsmottagningens verksamhet.  
 
Hyresavtalet för nuvarande lokaler har löpt i treårsintervall med nio månaders 
uppsägning och har nu sagts upp med utflytt senast 2022-09-30. 
 
Ansvaret för fastighetsfrågor ligger under tekniska nämnden. Arbetet med att 
hitta annan lämplig lokal som uppfyller kraven har pågått sedan september 
2020, tillsammans med företrädare för Västra Götalandsregionen. 
Fastighetsavdelningens uppdrag är att hitta mest lämpliga lokaler till bästa pris.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson, 2021-10-26   
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS) 
(Fastighetschef Anders Sjöholm)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 126                                                   Dnr 2021/00187  

Genomlysning av biståndshandläggning- och beslut 
avseende insatser om boende, Maria Nova vuxenstöd 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden noterar informationen om genomlysning av 
biståndshandläggning- och beslut avseende insatser om boende, Maria 
Nova vuxenstöd. 

2. Socialnämnden uppdrar till sektorchefen att utarbeta ett förslag till 
riktlinje för bostadsförsörjning.     

Bakgrund 

En genomlysning av biståndshandläggning- och beslut avseende insatser om 
boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen har genomförts vid Maria Nova 
vuxenstöd. Genomlysningen har resulterat i förslag på ett antal 
förbättringsförslag vilket ett är behov av riktlinjer för en mer ändamålsenlig 
handläggning.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef 
Anitta Into, 2021-10-04 

Dokument: Maria Nova vuxenstöd, genomlysning av biståndshandläggning- 
och beslut avseende insatser om boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 127                                                   Dnr 2021/00210  

Kombinerade tjänster över sektorsgränser 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden tar emot informationen.   

Bakgrund 

Socialnämnden har gett socialchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna till 
tjänster där en anställd jobbar i både sektor utbildning och sektor stöd och 
omsorgs verksamheter. 
 
Samråd har skett mellan sektorerna för att kartlägga om det finns något behov 
av en mer formaliserad struktur omkring den efterfrågade typen av tjänster.  
 
Båda sektorerna har en brist på vissa yrkeskategorier såsom exempelvis 
sjuksköterskor och kockar, vilket i sig är en något osannolik kombination. Men 
att formalisera sektorsövergripande tjänster så att de blir utannonserade som 
kombinerade tjänster ser verksamheten inte något behov av. Det finns goda 
exempel på personal med olika typer av dubbelkompetens eller som har en 
särskild kompetens som behövs i båda sektorerna och som har/har haft 
uppdrag för båda. Det är bl.a. undersköterskor som jobbar inom 
funktionhinder för barn som också kan jobba på särskolan. Det har funnits 
kökspersonal som även jobbat som undersköterskor i vården. Sektorerna är 
överens om att vara uppmärksamma på situationer där sektorerna kan dela på 
personal på olika sätt, särskilt i strävan att skapa heltidsjobb åt fler. 
 
I det nära samarbetet mellan sektorerna med att skapa hemmaplanslösningar 
som alternativ till externa HVB placeringar av barn och unga sker ett utbyte av 
personal. Detta utbyte sker helt och hållet i förhållande till det enskilda barnets 
och dennes familjs behov. Där kan verksamheterna ha personal som följer 
barnet över dagen såldes både i hemmet, på HVB och i skolan. Här sker dock 
inget utbyte av pengar mellan sektorerna eftersom verksamheterna sett att detta 
jämnar ut sig över tid.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-07       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Utbildningschef Maria Appelgren)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 128                                                   Dnr 2021/00212  

Test av kunskapsnivå i svenska språket inom sektor stöd 
och omsorg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att utreda: 
 

- Hur verksamheten ska arbeta för att identifiera medarbetares eventuella 
behov av stödinsatser gällande det svenska språket samt 

- Vilka stödåtgärder som ska kunna erbjudas den som behöver det.   

Bakgrund 

Över tid har antalet sökande till arbetet inom vård och omsorgsyrken med 
bristande kunskaper i svenska ökat. Personal som inte fullt ut kan kommunicera 
på svenska språket ökar risken för våra brukare. För att klara av sitt arbete 
måste personalen kunna läsa och förstå instruktioner, förstå vad brukare och 
arbetskamrater säger samt själv kunna utrycka sig i tal och skrift så att andra 
förstår. 
 
Språkliga brister hos den sökande kan bidra till att den som i övrigt är väl 
lämpad för arbetet väljs bort. 
 
Inom sektor stöd och omsorg har behovet av att kunna testa personalens 
språkliga kunskaper för att kunna sätta in stöd till dem som annars uppfyller 
verksamhetens krav diskuterats. Verksamhetens slutsats är att det vore bra om 
det vid förekommen anledning var möjligt att testa sökandens kunskaper i 
svenska. Det finns också ett värde i att testa även de som redan är anställda om 
det framkommer brister hos den anställde i svenska språket. 
 
Kopplat till teståtgärden behöver det finnas åtgärder för hur medarbetaren ska 
få hjälp att utveckla sina färdigheter i det svenska språket. 
 
En utredning bör startas som ger svar på följande frågor: 

- Hur urvalet ska göras av dem som ska tests 
- På vilket sätt testerna ska ske 
- Vilka stödåtgärder som ska kunna erbjudas den som behöver det.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-08   
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 129                                                   Dnr 2021/00213  

Akademisk specialisttjänstgöring - AST-tjänst (för 
sjuksköterskor) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att inrätta AST-tjänster inom ramen för befintlig 
budget. Antalet avgörs av den rådande budgetsituationen inför varje nytt läsår.  

Bakgrund 

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av sjuksköterskans 
anställning. 
 
Idag får sjuksköterskor många gånger söka tjänstledigt för att utbilda sig till 
specialist och själv bekosta sin utbildning. Det tar sedan lång tid att tjäna in vad 
det kostat att utbilda sig. Många väljer därför att inte utbilda sig till specialister 
även om de skulle vilja det. Det har gjort att det idag är stor brist på 
specialistsjuksköterskor i Sverige vilket påverkar både vårdens kvalitet och 
arbetsmiljön negativt. Akademisk specialistutbildning (AST) ger fler möjlighet 
att utbilda sig till specialistsjuksköterska. 
 
Mariestads kommun har ett lägre antal specialistutbildade sjuksköterskor än 
många jämförbara kommuner. Mariestad har under senare år, precis som många 
andra kommuner, haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till kommunens 
hälso- och sjukvårdsverksamhet. Att inrätta AST-tjänster för sjuksköterskor är 
ett sätt att stärka Mariestads kommun som arbetsgivare för sjuksköterskor. 
 
Fler specialistutbildade sjuksköterskor i verksamheten ger även en högre 
kvalitet och säkerhet i vården, vilket blir särskilt viktigt i utvecklingen av den 
nära vården. 

Villkor för AST  

AST innebär att arbetsgivaren inrättar utbildningsanställningar som 
sjuksköterska kan söka när hen vill utbilda dig till specialistsjuksköterska. För 
att bli aktuell för tjänsten måste sjuksköterskan samtidigt söka till och komma 
in på den specialistutbildning som tjänsten avser. Specialistutbildningen ges av 
universitet/högskola. En viss del av utbildningen sker som ett integrerat lärande 
i verksamheten.  
 
Villkoren för AST kan se lite olika ut hos olika arbetsgivare. Men följande 
villkor är lika för alla utbildningsanställningar enligt AST: 

 AST är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön). 
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 Det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen gäller. Det innebär till 
exempel att anställningen ingår i den årliga löneöversynen och att de 
allmänna anställningsvillkoren t ex, semester, ledigheter, övertid osv tas ut 
enligt gällande kollektivavtal. 

 Tjänsten är heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete. Hur 
studiedelen och delen kliniskt arbete läggs upp kan variera, men 
utbildningen är en del av anställningen. Även studietakten kan variera. 

 Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs hos 
arbetsgivaren. 

 Med AST förbinder sig sjuksköterskan inte att jobba hos arbetsgivaren en 
viss tid efter utbildningens slut. 

 
Mariestads kommun tecknar ett lokalt avtal med Vårdförbundet. 

AST i Mariestads kommun 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården i Mariestad är det två specialiteter 
som är aktuella och det är distriktssjuksköterska och äldresjuksköterska 
(geriatrisk sjuksköterska). Vid inrättande av AST-tjänster är det därför endast 
dessa två inriktningar som kan bli aktuella. 
 
Verksamheten föreslår att det under 2022 inrättas två AST-tjänster som ett 
pilotprojekt förutsatt att budgeten medger denna satsning. 
 
Det är av största vikt att det finns en plan för hur den aktuella sjuksköterskans 
framtida kunskaper ska tas tillvara i organisationen. Så snart utbildningen är 
slutförd med godkänt resultat erhåller sjuksköterskan en specialisttjänst.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-05 

Lokalt avtal  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 130                                                   Dnr 2021/00214  

Akademisk specialisttjänstgöring - AST-tjänst (för arbets- 
och fysioterapeuter) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att inrätta AST-tjänster för arbets- och fysioterapeuter 
inom ramen för de budgeterade medlen. Antalet avgörs av den rådande 
budgetsituationen inför varje nytt läsår.      

Bakgrund 

Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna har tagit fram modellen 
akademisk specialisttjänstgöring för fysioterapeuter och arbetsterapeuter, AST, 
där specialistutbildningen är en del av fysioterapeutens/arbetsterapeutens 
anställning. 
 
AST-anställningen avser magisterutbildningen äldres hälsa. 
 
Idag får den anställde många gånger söka tjänstledigt för att utbilda sig till 
specialist och själv bekosta sin utbildning. Det tar sedan lång tid att tjäna in vad 
det kostat att utbilda sig. Många väljer därför att inte utbilda sig till specialister 
även om de skulle vilja det. Det råder brist på arbets- och fysioterapeuter varför 
en AST-anställning kan bidra till att det blir lättare att anställa. Bristen bidrar till 
att både arbetsmiljö och kvalitet blir sämre. 
 
Mariestads kommun har brist på båda yrkeskategorierna viket har kompenserats 
med att kommunen anställt undersköterskor som rehabassistenter, som jobbar 
på direkt uppdrag av den legitimerade personalen. Att inrätta AST-tjänster för 
arbets- och fysioterapeuter är ett sätt att stärka Mariestads kommun som 
arbetsgivare. 
 
Fler specialistutbildade arbets- och fysioterapeuter i verksamheten ger även en 
högra kvalitet och säkerhet i vården, vilket blir särskilt viktigt i utvecklingen av 
den nära vården. 

Villkor för AST  

AST innebär att arbetsgivaren inrättar utbildningsanställningar som den 
legitimerade kan söka när hen vill studera på magisternivå. För att bli aktuell för 
tjänsten måste den legitimerade samtidigt söka till och komma in på den 
magisterutbildning som tjänsten avser. Utbildningen ges av 
universitet/högskola. En viss del av utbildningen sker som ett integrerat lärande 
i verksamheten. 
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Villkoren för AST kan se lite olika ut hos olika arbetsgivare. Men följande 
villkor är lika för alla utbildningsanställningar enligt AST: 

 AST är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön). 

 Det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen gäller. Det innebär till 
exempel att anställningen ingår i den årliga löneöversynen och att de 
allmänna anställningsvillkoren t ex, semester, ledigheter, övertid osv tas ut 
enligt gällande kollektivavtal. 

 Tjänsten är heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete. Hur 
studiedelen och delen kliniskt arbete läggs upp kan variera, men 
utbildningen är en del av anställningen. Även studietakten kan variera. 

 Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs hos 
arbetsgivaren. 

 Med AST förbinder sig arbets-och fysioterapeuten inte att jobba hos 
arbetsgivaren en viss tid efter utbildningens slut. 

 
Mariestads kommun tecknar ett lokalt avtal med aktuella fackförbund.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-12 

Lokalt avtal    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 131                                                   Dnr 2021/00158  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 3, 2021.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-26 

Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid kvartal 3, 2021 
upprättat av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2021-10-26  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Kommunens revisorer) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 132                                                   Dnr 2021/00129  

Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren Norra 
Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Norra Skaraborg ett bidrag 
motsvarande två kronor per invånare i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Brottsofferjouren Norra Skaraborg är en del av Brottsofferjouren Sverige. 
Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som 
ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i 
kontakten med jouren, stödet är kostnadsfritt, jouren har tystnadslöfte och 
ingen polisanmälan krävs. Brottsofferjouren har omkring 70 lokala jourer 
runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Brottsofferjouren 
erbjuder: 

 Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår. 

 Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor. 

 Stöd vid eventuell rättegång. 

 Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag. 
 
Det spelar ingen roll vem man är eller vilket brott man har utsatts för. Grunden 
i jourens arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla 
människors lika värde och rättigheter slås fast.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-11-02 

Ansökan tillsammans med bifogade handlingar från Brottsofferjouren Norra 
Skaraborg, inkommen 2021-05-14  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Brottsofferjouren Norra Skaraborg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 133                                                   Dnr 2021/00188  

Ansökan om föreningsbidrag - Rörelsehindrade barn och 
ungdomar (RBU) i Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beviljar Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Skaraborg 
20 000 kr i föreningsbidrag.    

Bakgrund 

FN:s barnkonvention anger tydligt att ”barn med funktionsnedsättning har rätt 
till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika 
villkor”. Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) arbetar för ett 
rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. RBU 
arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Det 
gör de genom att driva frågor och påverka politiker samt genom att informera 
och förändra attityder. 
 
RBU har funnits sedan 1955 och har cirka 10 000 medlemmar i sina distrikts- 
och lokalföreningar runt om i landet. I föreningarna träffas familjer och utbyter 
erfarenheter, arrangerar sociala aktiviteter med barnen i fokus och påverkar sitt 
närsamhälle och makthavarna. 
 
Totalt har RBU i Skaraborg 345 medlemmar (i slutet av år 2020), varav  
29 medlemmar i Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-07 

Ansökan tillsammans med bifogade handlingar från RBU i Skaraborg, 
inkommen 2021-10-05    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Rörelsehindrade barn och ungdomar i Skaraborg (RBU)) 
(Socialchef Karin Utbo)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 134                                                   Dnr 2021/00186  

Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet inom Västra Götaland 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom Västra Götaland.   

Bakgrund 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter 
rättigheten att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor 
som alla andra. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn 
samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. Alla barn med 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället. 
 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar 
sjukvårdshuvudmannen för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska 
hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och daglig verksamhet för 
grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet med 
hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller 
pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 
gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan 
den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett 
 
Föreliggande förslag till överenskommelse om ansvarsfördelning syftar till att 
den enskildes rätt till hjälpmedel ska tillvaratas på ett så effektivt sätt som 
möjligt. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-10-11 

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund, § 84 

Tjänsteutlåtande, VästKom 

Bilaga till tjänsteutlåtande; Förslag Hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 

Bilaga till tjänsteutlåtande; Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet    

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Skaraborgs Kommunalförbund, info@skaraborg.se) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson)  
 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 135                                                   Dnr 2021/00008  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Covid-19 i verksamheterna.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 136                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till sektorchef inkl. genomgång av pågående 
uppdrag 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget ytterligare uppdrag till sektorchefen.    

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdragslista och i 
samband med detta har arbetsutskottet möjlighet att ge nya uppdrag till 
sektorchefen.       

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2021-10-20      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


