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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

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

 

Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot (deltar på distans) 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot (deltar på distans) 
Henrik Andersson (M), tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 
Ola Bertilsson (S), tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 
 

Övriga deltagare Anitta Into, avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef §§ 71-81, 86-87 
(deltar på distans) 
Anette Karlsson, avdelningschef IFO barn och unga/LSS §§ 71-79 (deltar på 
distans) 
Malin Wihlborg, avdelningschef vård- och omsorg, ej §§ 88-90 (deltar på 
distans) 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 
 

Justerare Marianne Johansson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 71-90 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Marianne Johansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-06-08 

Anslagsdatum 2021-06-09 Anslaget tas ner 2021-07-02 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde på distans 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av    

covid-19 har socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) beslutat att 

genomföra socialnämndens arbetsutskotts sammanträde med deltagande på 

distans (Kf § 23/2020). Socialnämndens ordförande, sekreterare och 

socialchef finns fysiskt på plats i sammanträdesrum i stadshuset, övriga 

deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. 

Ordförande kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt 

sammanträde. 

Socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) inleder sammanträdet med 

att informera om det praktiska tillvägagångssättet vid den digitala 

sammanträdesformen. 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 71                                                   Dnr 2021/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.     
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 72                                                   Dnr 2020/00209  

Redovisning årshjulet, juni 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Socialnämnden följer verksamhet och resultat via ett årshjul där olika 

rapporter återkommer under året. 

I juni månad är det följande områden som redovisas: 

- Bruttokostnader och externa intäkter. Här avses den totala kostnaden 
för att driva hela sektorns verksamhet, det är således inte ett 
bokföringstekniskt resultat. Vad gäller externa intäkter avses alla de 
intäkter som inte kommer i budgetramen utan via exempelvis 
statsbidrag, avgifter eller sålda tjänster. 

- Fokusområde; försörjningsstöd och förbättringsåtgärder. 

- Fokusområde; placeringar av barn och unga samt utveckling av 
hemmaplanslösningar.  

- Sökta externa medel och tillhörande verksamhet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-05-26 

Dokument: Uppföljning årshjul socialnämnden juni 2021 (Stratsysrapport)  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO vuxen/AME Anitta Into) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 73                                                   Dnr 2021/00054  

Åtgärder för budget i balans 2021, efter tertial 1 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Sektor stöd och omsorg har efter tertial 1 redovisat ett prognostiserat 
underskott på 10,7 miljoner. Socialnämnden har gett socialchefen i uppdrag att 
ta fram åtgärder inom de områden där budgeten riskerar att överskridas. I 
strävan att uppnå en budget i balans har följande åtgärder tagits fram: 

 Omfattande hemmaplansarbete kräver resurser och därför är det av stor 
vikt att det blir en viss genomströmning av ärenden för att frigöra 
befintliga resurser. Enhetschef för Stöd och resurs SoL, ska tillsammans 
med 1:e socialsekreterare gå igenom Familjebehandlingens ärenden för 
att planera avslut för vissa familjer, för att på så sätt skapa utrymme att 
ta emot fler nya ärenden. Flex-team och Boendestödjare kan 
komplettera Familjebehandlingen.  

 Tätare avstämningar med familjebehandlare och enhetschef för att 
tillsammans hitta lösningar och prioriteringar som ökar 
genomströmningen av ärenden. 

 Enhetschef för Barn- och ungdomsenheten ska gå igenom de 
placeringar som idag finns på hem för vård eller boende och göra plan 
för när och hur placeringarna ska avslutas.  

 Maria Nova har fått i uppdrag att kartlägga unga under 25 som får 
försörjningsstöd i syftet att ersätta det försörjningsalternativet med ett 
annat. 

 Påskynda arbetet med bemanningsekonomi så att alla enheter med 
personal som arbetar på schema inkluderas så snart som möjligt. 

 En handlingsplan för hur unga med olika typer av funktionshinder och 
som tidigare placerats på sociala institutioner kan tas om hand i 
Mariestads kommun. Det är en liten grupp ofta med NPF diagnoser i 
kombination med andra psykiatriska diagnoser som har varit placerade 
på externa HVB men under lång tid och ofta med flera omplaceringar. 
Att vi ger denna grupp rätt hjälp i Mariestad kan på lång sikt bli både 
bättre för den enskilde men också bli ett bättre resursutnyttjande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-05-26    



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 74                                                   Dnr 2020/00164  

Rapport om socialnämndens plan för framtiden 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Socialnämnden har med uttagspunkt från material som presenterats från 

verksamheten avseende framtida behov tagit beslut om att åtgärder i planen, 

så långt det är möjligt, ska genomföras. 

Vissa åtgärder kräver ingen ekonomisk åtgärd alls, andra kräver att vi 

omfördelar inom sektorn samt att vissa kräver beslut om tillskott av 

ekonomiska medel för att kunna genomföras.   

För samtliga åtgärder krävs att en mer detaljerad planering med tillhörande 

finansiering presenteras för socialnämnden som kan utgöra underlag för 

beslut innan åtgärden verkställs. 

Åtgärderna har planerats in under den kommande 5-årsperioden efter 

angelägenhetsgrad och vad som är möjligt att åstadkomma med hänsyn 

tagen till andra pågående processer inom de olika avdelningarna. 

När ett fält har bakgrundsfärg grönt så är den delen mot 

verkställigheten klar, när hela raden är grön är allt klart och rullar i 

ordinarie drift. 

Detta underlag ger en bild av hur långt vi kommit med de olika 

åtgärderna. 

Vidtagna åtgärder under 2021 är: 

- SÄBO med psykiatri inriktning. Projektet är under projektering och 
Västfastigheter kommer att vara klara för inflyttning sommaren 2023.  

- Akutlogi är under projektering och det är oklart när det är klart. 

- Träffpunkt för äldre är startklar när pandemin tillåter att det startar. 
Statsbidrag är rekvirerat för detta ändamål. 

- Aktiviteter i hemmet ingår som en åtgärd i projektet äldres ensamhet. 

- Ny organisering av de samlade resurserna för barn och unga i 
Mariestads kommun. Underlag är framtaget av sektorcheferna och 
hanteras nu i verksamheten. Nästa steg är ett politiskt beslut om 
inriktningen.  



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

- Aktiviteter och verksamhet som stöd till nyanlända för att stärka 
integrationen och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Detta 
utvecklingsarbete har ännu inte startat. 

- Utreda SoL och LSS- insatser samtidigt, uppdraget har givits till 
enhetschef för bistånd. 

- Föräldrastödprogram, ett förslag har lagt till Folkhälsorådet om 
finansiering men positivt beslut har uteblivit. Vi söker nu annan 
finansiering för att detta ska kunna komma i gång. 

- Demenscenter, verksamheten håller på och tar fram ett förslag som 
socialnämnden ska kunna ta ställning till under hösten. Starten för ett 
demenscenter hänger ihop med ombyggnationen av Mariegärdes 
särskilda boende.  

- Medel för ett träningsboende för unga vuxna med funktionshinder finns 
med i budget för 2022.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-05-31 

Dokument: Utvecklingsplan 2021-2025   

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO vuxen/AME Anitta Into) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 75                                                   Dnr 2021/00115  

Redovisning av aktualiseringar, kvartal 1 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden noterar informationen.   

2. Socialnämnden beslutar att redovisning av aktualiseringar 
fortsättningsvis ska arbetas in i ärendet ”Redovisning av årshjulet.”     

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.   
 

2021 

Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Personer 

Kv 1 256 13 269 224 

Kv 2     

Kv 3     

Kv 4     

Summa 256 13 269  

 
 

Jämförelse 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, 2021-05-18       
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 76                                                   Dnr 2021/00113  

Rapport Utveckling av familjehemsarbetet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Under åren 2021-2023 pågår ett utvecklingsarbete med familjehem i Mariestads 
kommun. Syftet med arbetet är att skapa en konkurrenskraftig 
familjehemsverksamhet för att öka antalet egna familjehem och inte vara 
beroende av att köpa tjänster av externa bolag. För att lyckas med arbetet har 
en förstärkning skett med en familjehemssekreterare och en social 
administratör.  
 
Två gånger om året, juni och december, redovisas arbetet och dess resultat 
inför socialnämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson och socialchef Karin Utbo, 2021-05-25 

Dokument: Rapport Familjehemsarbete upprättad av familjehemssekreterare 
Emmelie Friberg och 1:e socialsekreterare Johanna Broo, 2021-05-26      

 

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

Snau § 77                                                   Dnr 2021/00126  

Beskrivning av ett Hemmaplansarbete 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Familjebehandlare och Närvaroteam Victoria beskriver ett omfattande arbete 
med ett barn som under lång tid haft hög frånvaro och periodvis inte alls varit i 
skolan. Genom gott samarbete och ett gott socialt och pedagogiskt arbete har 
utvecklingen vänt och barnet har tagit flera nya steg framåt på väg till mer tid i 
skolan.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och avdelningschef IFO 
barn och unga/LSS Anette Karlsson, 2021-05-25 

Rapport: Beskrivning av ett Hemmaplansarbete upprättad av familjebehandlare 
Carina Mikszath och Närvaroteam Victoria Pernilla Lamprecht, 2021-05-25   

 

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

Snau § 78                                                   Dnr 2021/00114  

Utvärdering av en omfattande hemmaplanslösning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

2. Socialnämnden beslutar att ge avdelningschef Anette Karlsson i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ytterligare 
utredningsplaceringar på hemmaplan.     

Bakgrund 

Mariestads kommun strävar efter att tillhandahålla insatser på hemmaplan. 
Denna utvärdering baseras på en hemmaplanslösning med ett internt samarbete 
mellan IFO barn och unga, stöd och resurs och HVB/flex-teamet.  
 
Utvärderingen innehåller en sammanställning av de kostnader som uppdraget 
omfattades av under september till november 2020. Den innehåller också en 
analys kring resultatet.  

Genomförande 

En familj var placerad i ett externt utredningshem i tre månader för att utreda 
föräldraförmåga. Placeringen avbröts tidigare då underlaget inte var tillräckligt 
från den externa utföraren. Det fanns behov av fortsatt utredning för att få 
fram underlag till utredningen och det beslutades att genomföras stöd, tillsyn 
och observationer i hemmet i egen regi.  
 
Ärendet inkom från socialsekreterare som insats för verkställande i augusti 
2020. Fyra familjebehandlare har arbetat i ärendet samt fyra medarbetare i Flex-
teamet. Familjebehandlingens uppdrag var huvudsakligen att ge stöd, hjälp med 
struktur, föräldrautbildning och gränssättning samt observation. Flex-teamets 
uppdrag var att utföra tillsyn och observation. Sett över september till och med 
november har Familjebehandlingen i snitt lagt 39 timmar per vecka och 
Flexteamet har lagt 42 timmar per vecka. Under tiden som 
hemmaplanslösningen genomfördes fullföljdes utredningsuppdraget och 
underlag för fortsatt bedömning kunde presenteras. 

Slutsats 

I bifogad sammanställning över kostnader framgår det tydligt att denna 
hemmaplanslösning är ett mycket kostnadseffektivt alternativ till externa 
placeringar. 
 
Kostnaden för en extern utredningsplacering är hög och påverkas av storlek på 
familjen, ålder på barnen och andra extra kostnader som exempelvis 
transportkostnader.  



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

För att kunna genomföra ytterligare lösningar på hemmaplan likt den som 
beskrivs i denna utvärdering krävs förutsättningar i form av lokaler, bemanning 
och arbetssätt. 
 
Denna hemmaplanslösning var av omfattande karaktär och skedde inom 
nuvarande bemanning. Detta medförde en hög arbetsbelastning för 
familjebehandlingen vilket ledde till att man fick prioritera mellan andra 
ärenden eftersom detta ärende hade högsta prioritet. Om kommunen ska verka 
för att genomföra liknande utredningar på hemmaplan så kommer det att 
krävas ytterligare resurser för att kunna ta emot ärenden samt upprätthålla 
kvalitet.  
 
En fortsatt utredning av vilka förutsättningar som krävs för att kunna 
genomföra ytterligare utredningsplaceringar på hemmaplan behöver 
genomföras.  
 
Utredningen ska visa vilka eventuella investeringar, rekryteringar med mera som 
krävs samt innehålla en tidplan för arbetet. Utredningen presenteras för 
socialnämnden i oktober 2021.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson, 2021-05-21 

Dokument: Sammanställning av kostnader, 2021-05-21  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson) 
(Enhetschef Pernilla Nordberg) 
(Enhetschef Jeanette Winther) 
(Controller Daniel Andersson) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 79                                                   Dnr 2021/00109  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg efter 
klagomål rörande boende i gruppbostad (IVO dnr: 3.5.1-
19904/2021-2) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
i enlighet med förslaget ”Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg,                   
dnr 3.5.1-19904/2021 med anledning av tillsyn”.   

Bakgrund 

Efter inkommit klagomål rörande en boende i gruppbostad i Mariestads 
kommun beslutar Inspektionen för vård och omsorg att inleda en tillsyn och 
begär att socialnämnden ska inkomma med yttrande, enligt 26 c § LSS. 
 
I yttrandet redogörs för verksamhetens beskrivning av de händelser som låg till 
grund för klagomålet samt de bedömningar som gjorts i de olika situationerna.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette 
Karlsson, 2021-05-25 

Dokument: Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg,                          
dnr 3.5.1-19904/2021 med anledning av tillsyn upprättat av avdelningschef IFO 
barn och unga/LSS, 2021-05-21  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO Barn och unga/LSS Anette Karlsson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 80                                                   Dnr 2021/00108  

Yttrande angående ej verkställt beslut (IVO dnr: 3.3.1-
05547/2021) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
i enlighet med förslaget ”Yttrande angående ej verkställt beslut,                              
dnr 3.3.1-05547/2021”.   

Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg har begärt ett yttrande gällande ett ej 
verkställt beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.  
 
Ett yttrande har upprättats där det framgår orsak till att beslutet inte verkställts i 
tid. I yttrandet redogörs även för åtgärder för att insatser i form av 
kontaktperson framöver ska kunna verkställas i tid.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg, 
2021-05-24 

Dokument: Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg ”Yttrande angående 
ej verkställt beslut, dnr 3.3.1-05547/2021”   

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Inspektionen för vård och omsorg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 81                                                   Dnr 2021/00119  

Utredning och beräkning av brytpunkt för 
kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ett renodlat 
svar på var brytpunkten finns. Ärendet ska återkomma på nästkommande 
nämnd.    

Bakgrund 

Kostnaden för hela äldreomsorgen i Mariestads kommun fördelat på antal 
invånare över 65 år är lägre än snittet i riket. Under 2019 hade äldreomsorgen i 
Mariestads kommun en nettokostnadsavvikelse på minus 9,4 att jämföra med 
snittet i riket på minus 0,1.  
 
Andelen invånare i Mariestad över 65 år med hemtjänst är lägre än i övriga 
jämnstora kommuner och riket. Brukarnöjdheten är jämförelsevis mycket hög 
och kostnaden likaså. När man tittar på genomsnittligt antal beviljade 
hemtjänsttimmar per brukare och månad ser vi däremot en stadig ökning i 
Mariestad de senaste åren till skillnad från riket där nivån är oförändrad de 
senaste åren. Tittar man på andelen hemtjänsttagare med stor omfattning 
(timmar och/eller insatser) ser vi samma förhållande.  
 
Till skillnad från hemtjänsten i Mariestad har det särskilda boendet (SÄBO) en 
motsatt utveckling. Andelen invånare över 65 år i särskilt boende är mycket 
under genomsnittet i länet, riket och jämfört med andra jämnstora kommuner. 
Kostnaden per invånare över 65 år är betydligt lägre än övriga kommuner i 
länet, andra jämnstora kommuner i riket och genomsnittet för alla kommuner i 
riket. 
 
En fortsatt utveckling av hemtjänsten i Mariestad behöver vägas mot att 
kostnader för hemtjänsten fördelat på invånare över 65 år redan idag är 
betydligt högre än vad särskilt boende kostar per invånare över 65 år. Det är 
angeläget att se över balansen mellan hemtjänst och särskilt boende vad gäller 
kvalitet, kvantitet och kostnad. 

Beräkning av brytpunkt för hemvård respektive särskilt boende 

Den genomsnittliga dygnskostnaden för särskilt boende i Mariestad 2021 är 
1 340 kronor. Kostnaden för hemvård i Mariestad 2021 är 373 kronor per 
timme i tätort och 458 kronor per timme i landsbygd. Detta innebär att en 
brukare som har 3,6 timmar hemvård per dygn och bor i tätort eller en brukare 
som har 2,9 timmar hemvård per dygn och bor i landsbygd genererar lika stora 
kostnader som en person i ett dygn i särskilt boende i Mariestad. 
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Brytpunkten för när det är dyrare med hemvård jämfört med särskilt boende är 
vid 3,6 timmar per dygn i tätort alternativt 2,9 timmar per dygn i landsbygd. 
 
För tätort blir detta 112 timmar/31 dagar. 
 
På landsbygd blir det 89 timmar/31dagar. 
 
I dag har 23 personer beslut som beräknas ta mer än 120 timmar eller mer per 
31 dagar att verkställa.  Fördelat mellan 121 timmar – 186 timmar/31 dagar. 
Tillsamman 3205 timmar/31 dagar. 
 
De i verkligenheten verkställda timmarna var i denna grupp den beräknade 
månaden mellan 123 timmar – 432 timmar/31 dagar. Tillsamman 3848 
timmar/31 dagar. 
 
Den genomsnittliga dygnskostnaden för särskilt boende i Mariestad år 2021 är 
1 340 kronor. Kostnaden för hemvård i Mariestad år 2021 är 373 kronor per 
timme i tätort respektive 458 kronor per timme på landsbygd.  
 
En brukare som har 3,6 timmar hemvård per dygn och bor i tätort eller en 
brukare som har 2,9 timmar hemvård per dygn och bor på landsbygd kostar lika 
mycket som en boende på särskilt boende i Mariestad. 
 
Om en person har fått beviljat mer hemvård än brytpunkterna 3,9 timmar för 
tätort eller 2,9 timmar för landsbygd per dygn så är den tjänsten dyrare än 
SÄBO. 
 
Mariestads kommun har idag 23 brukare inom hemvården som har beslut som 
berättigar dem till fler än 120 h/månad vilket är över brytpunkten för när det 
blir mer lönsamt att låta dem bo på ett SÄBO. 
 
Vid en faktisk mätning av dessa brukares verkställda timmar under en månads 
tid så visade det att det har utförts 3 848 h att jämföra med brytpunkten för 
SÄBO som går vid 2 561 h. 
 
För varje person av dessa som kan erbjudas en plats på SÄBO skulle kostnaden 
för kommunen att minska med minst 259 tkr/år och person. 
 
Kvarboendet är en faktor som i sig är svår att värdera i pengar och värdet är 
olika för olika personer. Hur den ovan aktuella gruppen ser ut är inte analyserat. 
Det ska även noteras att vi börjat räkna först vid 120 timmar/31 dagar för att 
ge kalkylen lite marginal. 

Konsekvenser 

Socialtjänstlagen säger att invånarna har rätt till bistånd om behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Med det som argument skulle en ansökan om insatser 
som tar tid utöver kostnaden för SÄBO kunna avslås med hänvisning till att en 
plats på SÄBO skulle kunna tillgodose behovet. 
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Detta betyder att, så länge det finns en plats på SÄBO ledig, kan den enskilde 
självklart välja och bo kvar med den hjälp som understiger kostnaden för en 
SÄBO-plats om man så önskar. Men om det inte finns någon tillgänglig plats 
blir läget annorlunda, då kan inte behovet tillgodoses på annat sätt. I den 
situationen kan utökad hjälp utöver kostnaden för en SÄBO plats bifallas i 
avvaktat på att en plats på SÄBO blir tillgänglig. Beslutet måste då vara 
kortvarigt och omprövas ofta i förhållande till platstillgång. 
  
Ett tak på 120 timmar/31 dagar förslås i detta sammanhang vilket är något 
generösare än ovan angivna omfattning.  
 
Det är viktigt att vara lyhörd inför den enskildes önskemål om utformningen av 
insatsen. Om det finns två likvärdiga alternativ där det ena kostar mindre än 
det andra får den sökandes önskemål frångås och beslut kan tas om det 
alternativ som är mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Socialtjänstlagen 
innehåller bestämmelser om att den enskilde ska ha inflytande över hur insatser 
ska utformas och genomföras. Av 3 kap. 5 § SoL framgår att socialnämndens 
insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med den 
enskilde. Av förarbetena framgår att bestämmelsen klart och tydligt anger att 
socialtjänsten inte får vidta insatser ”över huvudet” på den enskilde. 
 
Vad likvärdiga alternativ egentligen är, är svårt att säga, insatserna hemtjänst 
och SÄBO är i sig väldigt olika men tillgodoser samma behov. Den enskilde 
kan inte välja insats men man har rätt till inflytande inom ramen för den insats 
man beviljats. 
 
Beslutet om bistånd ska tillgodose den enskildes rätt till skälig levnadsnivå. I 
senare förarbeten beskrivs skälig levnadsnivå som ett uttryck för kvaliteten i 
insatsen och vilken ambitionsnivå som kan vara rimligt i ett enskilt fall mot 
bakgrund av rättighetsbestämmelsens syfte, det vill säga en yttersta garanti för 
att medborgarnas livsföring i olika avseenden. Tillämpningen av begreppet 
skälig levnadsnivå kan också variera beroende på vilka behov den enskilde 
hjälpsökande har. En person som har vissa hälsoproblem, i form av till exempel 
astma och allergi, kan vara i behov av städinsatser i större utsträckning än en 
person utan dessa besvär, i syfte att säkerställa en skälig levnadsnivå. 
 
Här kan man resonera om att den enskilde behöver just SÄBO vid stora 
omvårdnadsbehov, att ett kvarboende i den ordinära bostaden inte kan 
tillgodose den skälig levnadsnivå som hen har rätt till. 
 
Sammanfattningsvis kan Mariestads kommun byta förhållningssätt från att i 
huvudsak förespråka hemtjänst före SÄBO till att alltid föreslå SÄBO när 
omvårdnadsbehovet kräver mer är 120 timmar insatser/31 dagar. Det är en stor 
förändring både för personal och invånare och är normbrytande i det avseendet 
att den enskilde inte längre kan välja att bo kvar i ordinärt boende med mycket 
stora omvårdnadsinsatser.  Ett beslut om att avslå alla insatser som kräver mer 
än 120 timmar/31 dagar när det finns en ledig SÄBO plats att tillgå kan komma 
att överklagas och undertecknad kan inte garantera att kommunen får rätt i en 
sådan överklagan. Detsamma gäller om det inte finns en plats och den enskilde 
får ett tidsbegränsat beslut som upphör när plats finns ledig.  
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Underlag för beslut 

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

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 82                                                   Dnr 2021/00120  

Revidering av Riktlinje för biståndsbedömning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att 
tydliggöra dokumentet. Alla insatser utom särskilt boende ska vara 
tidsbegränsade. Ärendet ska återkomma på nästkommande nämnd.     

Bakgrund 

Socialnämndens har gett vård- och omsorgschef Malin Wihlborg i uppdrag att 
revidera riktlinjerna för biståndsbedömning.  Gällande riktlinjer fastställdes av 
socialnämnden den 21 november 2013 och har reviderats den 18 oktober 2016 
och senast den 19 november 2019.  
 
Arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) infördes på biståndsenheten 
med början 2018. Alla biståndsbedömare hade antagit arbetssättet i slutet av 
2019. Arbetssättet innebär att utredningar görs utifrån ett antal livsområden. 
Under varje livsområde finns ett antal insatser som kan beviljas efter 
behovsprövning. I förslaget till riktlinjer utgör varje livsområde en rubrik och 
de aktuella insatserna beskrivs därunder.  
 
I det föreliggande förslaget har det skett ett förtydligande när det gäller att alla 
insatser ska prövas mot andra alternativ. Särskilt gäller det matleverans där man 
bör hänvisa till inköp av färdig mat där det är tillämpligt och inköp där man i 
första hand bör använda möjligheten att köpa dagligvaror via digitala verktyg.  
 
Ett tillägg i riktlinjen gäller de ärenden där det krävs ett högt antal 
hemvårdstimmar per månad för att tillgodose ett omvårdnadsbehov. 
Biståndsbedömaren ska i dessa ärenden ta ställning till om särskilt boende ska 
erbjudas istället för hemvård. Denna del i revidering ska hanteras tillsammans 
med ärendet om brytpunkt för Hemvård som redovisas i annan ordning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg, 
2021-05-21 

Förslag på revidering av riktlinje för biståndsbedömning        

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg 
Enhetschef Agneta Rönnkvist  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 83                                                   Dnr 2021/00121  

Analys av skillnaden mellan beställd och utförd tid i 
hemvården 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Sektorchefen har fått i uppdrag att analysera skillnaden mellan beställd och 
utförd tid i hemvården. 
 
Vid tillfället då uppdraget gavs var den redovisade skillnaden mellan beställd 
och utförd tid större än vad den var i verkligheten. Detta beroende på brister i 
registreringen. Efter registervård ser det annorlunda ut och skillnaden ger inte 
längre upphov till frågor.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021- 05-21 

Dokument: PM analys av skillnader mellan beställd och utförd tid i hemvården, 
2021-05-21      

 

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

Snau § 84                                                   Dnr 2021/00044  

Informationsärende - Demenscentrum Mariegärde 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Ett nytt demenscentrum projekteras på Mariegärdes äldreboende. Planerna 
innebär en central plats för all demensvård inom Mariestads kommun i väl 
planerade och ändamålsenliga lokaler där digitala lösningar skall var en självklar 
del. Arbetet med anhörigstöd och aktiviteter för de boende kommer också vara 
en självklar del i byggnaden. 
 
Arbete pågår i projektgruppen tillsammans med Fastighetsavdelningen att göra 
en behovsanalys och en ekonomisk kalkyl. Den ekonomiska kalkylen kan vid 
dagens datum ej redovisas.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg, 
2021-05-25 

Dokument: Demenscentrum Mariegärde (projektplan), daterad 2021-02-19 

Bildspel: Demenscentrum Mariegärde    

 

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

Snau § 85                                                   Dnr 2019/00297  

Slutrapport för automatiserad bemanning inom sektor stöd 
och omsorg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.        

Bakgrund 

Socialnämnden gav i december 2019 verksamheten, via sektorchefen, i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att socialnämnden inte längre skulle nyttja 

kommunens Bemanningsenhet, utifrån ett besparingssyfte. Sektorn har betalat 

ca 6 miljoner kronor per år för att få hjälp med att bemanna vakanser. Utöver 

denna summa tillkommer kostnader för vikariernas löner, sjuklön, semester, 

pensionsersättningar och andra övriga personalkostnader.  

Bemanningsenheten kunde stödja verksamheten på dagtid måndag–fredag. 

Övrig tid fick verksamheten lösa bemanningsbehoven själva. Verksamheten 

fick även lösa behoven när Bemanningsenheten inte kan anvisa någon vikarie. 

Projektet har kallats ”Automatiserad Bemanning” och har lett fram till att en 

lösning nu finns vid handen och efter den 1 juni 2021 hanteras alla bemanning 

inom sektorn. 

I detta sammanhang har två rekryterare anställts som ska avlasta 

enhetscheferna vad gäller rekrytering av personal. Även en schemaassistent har 

anställts. En samordnare kan komma att anställas inom LSS-verksamheten för 

att hantera bemanningsfrågor.  

Hela processen har ställt verksamheten och projektgruppen på prov då 

synpunkterna varit många både på lösningen i sig. Här kan det ha bidrag att vi 

under arbetet gång blivit klarar över att verksamheten har hanterat 

bemanningsfrågor på olika sätt och i vissa fall med egna lokala ”vikarielistor” 

på enheterna som gjort att man inte ställts sig ”till förfogande” enligt gällande 

rutin. Nu måste alla jobba på samma sätt och det kräver en omställning av 

både chefer och medarbetare.  

Mycket synpunkter har även varit kopplade till avvecklingen av 

bemanningsenheten som blivit en konsekvens av socialnämndens beslut. Detta 

har inneburit merarbete för projektledning ledning och även skapat viss 

fördröjning av processen. 

Arbetet fortgår nu med att jobba i det nya systemet och som i alla andra  
införanden av nytt datastöd tar det tid att hitta formerna och självklart uppstår 
det frågor om kommer att hanteras över tid.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-05-28 

Dokument: Slutrapport ”Automatiserad bemanning inom sektor stöd och 
omsorg”       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 86                                                   Dnr 2021/00117  

Information om Riktlinje för arbetet mot egen försörjning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.   

Bakgrund 

Ny organisation och en förändrad omvärld har lett till behov att revidera 
riktlinjen för arbetsmarknadsplanering från 2018. Kommunstyrelsen har antagit 
dessa reviderade riktlinjer i maj 2021. Då riktlinjerna intimt hänger samman och 
påverkar tydligt arbetet kring personer som lever med försörjningsstöd är det av 
vikt att socialnämnden har information kring den delen av verksamheten som 
kommunstyrelsen ansvar för.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO vuxen/AME Anitta Into, 
2021-05-25 

Dokument: Riktlinje för Plan för egen försörjning, antagen av 
kommunstyrelsen 2021-05-10 

Dokument: Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, 2021-03-31 

Dokument: Riktlinje för arbetsmarknadsplanering, antagen av 
kommunstyrelsen 2018-12-17    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef IFO vuxen/AME Anitta Into)  
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 87                                                   Dnr 2021/00081  

Revidering av Riktlinjer för försörjningsstöd 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att anta revidering av Riktlinjer för 
försörjningsstöd. 

 
2. Socialnämnden beslutar att upphäva tidigare antagna Riktlinjer för 

försörjningsstöd.    

Bakgrund 

Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov få stöd för att 
klara detta. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin 
egen försörjning. Därför blir verksamhetens uppgift att genom aktiva insatser, 
skapa förutsättning för den enskilde att kunna ta detta ansvar. Handlingsplanen 
ska erbjuda snabbaste vägen till självförsörjning. Fokus är avslut genom arbete, 
studier eller annan lösning inom 6 månader. 
 

 Handlingsplan med relevanta insatser och förväntningar är en 
förutsättning för att vara berättigad till försörjningsstöd 

 Individen bidrar aktivt till sin egen självförsörjning genom insatser via 
Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten 

 Arbetsmarknadsinsatser kombineras med andra insatser när sökande 
har detta behov 

 Eget ansvar för att nå självförsörjning. 
 

Socialnämnden har som krav att individen står till arbetsmarknadens 
förfogande på heltid. Den som inte kan arbeta ska erbjudas arbetsrehabilitering 
till lämpligt arbete, sysselsättning, motiveras till studier eller att ansöka om 
aktivitetsersättning/sjukersättning, om medicinska hinder föreligger.  
 
När individen uppfyller kriterierna för att erhålla ekonomiskt bistånd behöver 
det vara tydligt vad som ingår i försörjningsstödet. Försörjningsstödet bygger på 
en riksnorm samt det som räknas att ingå i skäliga kostnader i övrigt. 
Riksnormen beslutas av regeringen, skäliga kostnader för livsföringen i övrigt är 
inte fastställt till ett visst belopp. Behovsprövningen ska vara individuell och ta 
hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.  
 
Socialnämnden kan anta riktlinjer för försörjningsstöd som stöd i 
handläggningen kring ekonomiskt bistånd.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO vuxen/AME Anitta Into, 
2021-05-26 

Dokument: Förslag på riktlinjer för försörjningsstöd 

Dokument: Tidigare antagna riktlinjer för försörjningsstöd       

 

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

Snau § 88                                                   Dnr 2021/00118  

Verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska 
nämnden 2021 gällande verksamhet Bostadsanpassning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden ställer sig positiv till att verksamhet för bostadsanpassning 
(verksamhetskod 28400) flyttas från socialnämnden till tekniska nämnden.    

Bakgrund 

Under januari 2021 gick den tidigare bostadsanpassaren i pension vilket 
möjliggör en verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska nämnden. 
Detta möjliggör även ett likande arbetssätt inom MTG. Det kommer också 
generera besparingar och effektivitet inom fastighetsavdelningen, i och med att 
den nu tillträdde bostadsanpassaren tidigare har haft arbetsuppgifter som liknar 
de som finns på avdelningen. Det skulle även innebära enklare planering för 
verkställigheten av bostadsanpassningsarbetet. Manuella fakturor försvinner 
samt att verksamheten är samlad inom en och samma avdelning. 
 
I och med en verksamhetsövergång behöver medel flyttas från socialnämnden 
till tekniska nämnden och det blir 2 220 tusen kronor (tkr) som kommer 
omdisponeras mellan verksamheterna.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg, 
2021-05-26       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg) 
(Controller Cecilia Gustafsson) 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 89                                                   Dnr 2021/00008  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Covid-19 i socialnämndens verksamheter. 

- Bemanningen inför sommaren.  

Eventuella ordförandebeslut under sommaren 

Diskussion om särskild förordnad ledamots avlastning av ordföranden vid 

eventuella ordförandebeslut under sommaren.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 90                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till sektorchef 

  

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 2021-05-26      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


