
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl. 08:30-13:00 

 
Beslutande Sebastian Ekeroth Clausson (S), ordförande 

Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Margareta Alexandersson (KD), tjänstgörande ersättare 
Amanda Henrysson (C), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Cecilia Gustafsson, controller §§ 116-117 
Malin Wihlborg, vård- och omsorgschef §§ 116-123, 125-126 
Anitta Into, IFO-chef vuxen och arbetsmarknadschef §§ 118-123 
Anette Karlsson, IFO-chef barn och ungdom §§ 116-123 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 124 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare §§ 125-126 (deltar på 
distans) 
Agneta Rönnkvist, enhetschef §§ 125-126 
Anna Brink, HR-konsult § 127 
Karin Utbo, socialchef  
Helena Andersson, sekreterare 
 
 

Justerare Ann-Christine Gustavsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset den 18 november 2020 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 115-130 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Sebastian Ekeroth Clausson  

Justerande  
 

 Ann-Christine Gustavsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-11-17 

Anslagsdatum 2020-11-18 Anslaget tas ner 2020-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 115                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.   
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 116                                                   Dnr 2020/00105  

Månadsuppföljning för oktober 2020 och redovisning av 
åtgärder efter tertial 2 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Månadsuppföljningen av ekonomin i oktober är en del av sektorns ekonomiska 
årshjul och sker utöver de riktlinjer som gäller i övriga kommunen. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott uppgående till 0,6 mkr. Den 
positiva utvecklingen jämfört med prognosen vid delåret (då ett underskott 
uppgående till 14 mkr prognostiserades) beror på extra tillskott uppgående till 
10,5 mkr som har erhållits från kommunfullmäktige i samband med 
delårsrapporten den 26 oktober 2020, § 100. 

Ytterligare 3 mkr härrör från ändrad redovisningsprincip avseende intäkter 
kopplade till integration. 

Åtgärder för budget i balans har redovisats till kommunstyrelsen efter 
delårsbokslutet.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-11-04 
 
Rapport: Månadsuppföljning oktober 2020, Socialnämnden 
 
Dokument: Åtgärder med anledning av delårsbokslut 2020 upprättat av 
socialchef Karin Utbo, 2020-10-12      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Controller Cecilia Gustafsson) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson) 
(IFO-chef vuxen Anitta Into)    
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 117                                                   Dnr 2020/00122  

Mål och internbudget 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden antar den föreslagna detaljbudgeten för 2021.  

Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i 
beslutet.      

Bakgrund 

2021 års fördelning mellan de olika avdelningarna utgår från att sektorn ska 
kunna bedriva samma verksamhet som under 2020, exklusive särskilda åtgärder 
med avseende på den pågående pandemin. 

Från och med januari 2021 flyttas ansvaret för LSS vuxna från vård- och 
omsorgsavdelning till samma avdelning som IFO barn och unga. Den 
sammantagna budgeten för LSS vuxna flyttas till IFO barn och unga/LSS 
vuxna som således kommer ha samma avdelningschef. 

Politiska satsningar uppgående till 6 mkr har fördelats till placeringar barn och 
unga 4 mkr och tidigare ej täckta personalkostnader avseende placeringar barn 
och unga 2 mkr (har tidigare delvis täckts via statsbidrag). 

Demografiersättning har tilldelats vård- och omsorgsavdelningen med avseende 
på att de äldre blir fler. Detta ger ett tillskott uppgående till 6,5 mkr. 

Sektorns åtagande inom ramen för reformpaketet är inarbetat i budgeten. Detta 
är en besparing uppgående till 1,5 mkr. 

Aviserat statsbidrag på ca 12 mkr har inte lagts in budgeten då detta ännu inte 
är beslutat.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-11-05 
 
Rapport: Mål och internbudget 2021, Socialnämnden      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson)  
(IFO-chef vuxen Anitta Into) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 118                                                   Dnr 2020/00087  

Uppföljning enligt socialnämndens årshjul för oktober 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Enligt sektorns årshjul för uppföljning av ekonomi och verksamhet ska i 
oktober redovisas: 

 Bruttokostnader: verksamheten ser att den nu ligger på samma nivå som 
2019 i de totala utgifterna för verksamhetens bedrivande. Detta trots de 
extra kostnaderna verksamheten haft för Corona. 

 Externa intäkter: verksamheten ligger nu lägre än tidigare men har ännu 
inte fått beslut på de återsökta medlen för Covid-19. 

Två fokusområden har nämnden haft särskilt fokus på under året: 

 Placeringar barn och unga: Antalet placeringar utanför det egna hemmet 
har ökat men då är ökningen av egna familjehem något större än de 
köpta.  

 Försörjningsstödet: Utbetalningarna minskar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-11-04 
 
Rapport: Uppföljning årshjul socialnämnden oktober 2020         

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson) 
(IFO-chef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into)  



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 119                                                   Dnr 2020/00164  

Planer för socialnämndens verksamheter 2021-2025 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till nämndens 
sammanträde i december med anledning av att det tillkommer ytterligare 
dokument i ärendet.  

Bakgrund 

Socialnämnden har tagit beslut om att upprätta planer för 2021-2025. Under 
hösten har planen för IFO-barn och unga presenterats samt planen för vård 
och omsorg. Planen för vård och omsorg är reviderad enligt önskemål. 

I dag presenteras en sammanhållen plan för LSS-verksamheten samt en plan för 
boende och behandling, IFO-vuxen. 

De föreslagna åtgärder för framtiden kommer att sammanfattas i ett dokument 
där de även blir i tid prioriterade. Vissa åtgärder kostar inget men andra kräver 
ytterligare beslut om finansiering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-11-04 
 
Plan för barn och unga under tiden 2020-2025 upprättad av IFO-chef Anette 
Karlsson, daterad 2020-07-17 
 
Plan för vård- och omsorg under tiden 2020-2025 upprättad av vård- och 
omsorgschef Malin Wihlborg, 2020-11-02 
 
Plan för IFO-vuxna 2020-2025 upprättad av IFO-chef Anitta Into 
 
Plan för LSS-verksamheterna under tiden 2021-2025 upprättad av IFO-chef 
Anette Karlsson och vård- och omsorgschef Malin Wihlborg, 2020-10-29       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson 
IFO-chef vuxen Anitta Into  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 120                                                   Dnr 2020/00194  

Redovisning av Barnkonventionens implementering och 
eventuella förändringar och konsekvenser sedan lagen 
tillkommit 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Från 1 januari 2020 har Barnkonventionen blivit lag vilket ska stärka 
barnrättsperspektivet i frågor som rör barn. 

För att sprida kunskap till sektorns verksamheter har samtliga chefer tagit del av 
SKR:s webb-konferens ”Barnkonventionen blir lag”. Cheferna har i sin tur 
spridit kunskapen i sina verksamheter på olika sätt beroende på vilken typ av 
verksamhet. Av naturliga skäl har individ- och familjeomsorgen, barn och unga, 
arbetat mest med frågan men övriga avdelningar arbetar med de anpassningar 
som krävs av verksamheterna för att leva upp till Barnkonventionens krav.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2020-10-30 
 
Rapport: Barnkonventionens implementering inom sektor stöd och omsorg 
upprättad av avdelningschef Anette Karlsson, 2020-10-19 
 
Dokument: Implementering av barnkonventionen inom barn- och 
ungdomsenheten, bilaga till rapporten ”Barnkonventionens implementering 
inom sektor stöd och omsorg”.     

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson) 
(IFO-chef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 121                                                   Dnr 2020/00165  

Utveckling av familjehemsverksamhet - uppdrag från 
socialnämndens arbetsutskott 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till nämndens 
sammanträde i december för fortsatt utredning av följande: 

1. Undersöka hur behovet är av jourhem de senaste två åren. 

2. Om Pilen kan användas även för mindre barn under en kortare tid. 

3. En konsekvensbeskrivning av att flytta en 
utredningssekreterare/insatssekreterare till familjehemsrekryteringen.      

Bakgrund 

Individ- och familjeomsorgen, barn och unga, har svårt att rekrytera egna 
familjehem och köper tjänst av privata bolag i form av konsulentstödda 
familjehem. Detta innebär högre kostnader för vård av barn och unga än vad 
som skulle behöva vara nödvändigt. 

Socialnämndens arbetsutskott har 2020-09-15 gett i uppdrag till individ- och 
familjeomsorgen barn och unga att återkomma med en plan till socialnämndens 
sammanträde i november 2020. Det ska framgå hur verksamheten kommer att 
utföra det givna uppdraget.    

Planen ska ange hur verksamheten har för avsikt att: 

- säkerställa ett tillräckligt inflöde av nya familjehem 

- ersätta dessa familjehem ekonomiskt 

- säkerställa hur dessa familjehem ska få stöd i det direkta uppdraget så 

att de barn som är placerade där får den bästa vården 

- förebygga att placeringar avbryts i förtid.  

 

Genomförd utredning har belyst dessa frågor och kommit fram till att 
verksamheten behöver utveckla och förändra följande områden:     

 Utrymme och tid att ha möjlighet att rekrytera och utreda egna 
familjehem. Ska detta vara möjligt behövs en tjänst ytterligare samt 
tillgång till social administratör. 

 Kontraktera 1-2 jourhem som akut kan ta emot placeringar, både 
småbarn och tonåringar.  

 Utbildning i Kälvestens-metoden eller annan utredningsmetod för 
familjehem samt utbildning i att handleda familjehem. 
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Familjehemssekreterarna behöver också gå utbildningen ”Ett hem att 
växa i” för att få kunskap att kunna hålla i utbildningen själva och gärna 
tillsammans inom MTG. 

 Kunna erbjuda föreläsningar och utbildningar till familjehemmen 
(gällande anknytning, separationer, hedersrelaterat våld m.m.). 

 Ordna aktivitetsdagar för familjehemmen, två gånger om året (vår och 
höst) samt bjuda in familjehem till olika temakvällar för att 
familjehemmen ska kunna bilda ett kontaktnät.  

 Utveckla digital tjänst som förenklar rekryteringsprocessen. 

Finansiering: 

Kostnaden för placering i ett konsulentstött familjehem varierar stort mellan 
olika företag och olika uppdrag. Den lägsta kostnaden är för närvarande 615 tkr 
per år och barn. Jämfört med ett eget rekryterat familjehem som i genomsnitt 
kostar 210 tkr per år visar den stora skillnaden att genom att inte anlita 
konsulentstött familjehem för två nya placeringar kan detta finansiera en tjänst 
som familjehemssekreterare.  

Behandling på sammanträdet 

Ann-Christine Gustavsson (C) yrkar på återremiss till nämndens sammanträde i 
december för fortsatt utredning av följande: 

1. Undersöka hur behovet är av jourhem de senaste två åren. 

2. Om Pilen kan användas även för mindre barn under en kortare tid. 

3. En konsekvensbeskrivning av att flytta en 
utredningssekreterare/insatssekreterare till familjehemsrekryteringen.  

Ordförande Sebastian Ekeroth Clausson (S) tar upp Gustavssons (C) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2020-11-03 
 
Utredning ”Arbete med familjehem” upprättad av individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson och enhetschef Johanna Broo, 2020-10-21 
 
Dokument ”Process Familjehem”, bilaga till utredning ”Arbete med 
familjehem”          

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
Enhetschef Johanna Broo  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 122                                                   Dnr 2020/00045  

Rapport om uppföljning av hemmaplanslösningar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

För de allra flesta barn, unga och familjer som kommer i kontakt med 
socialtjänsten är stöd och vägledning i den vardagliga strukturen de insatser som 
krävs för att barn och unga ska kunna växa upp under trygga former.  

Det pågår ett omfattande arbete med insatser på hemmaplan. Ibland är det inte 
tillräckligt, utan det krävs andra former av stöd och då främst i form av 
familjehemsvård eller hem för vård eller boende. Innan det blir aktuellt med 
placering i familjehem eller HVB har det oftast förekommit ett omfattande 
arbete med föräldrar, barn och unga. Genom att samarbeta med bland annat 
förskola/skola och regionens aktörer går det att justera och anpassa olika 
åtgärder från olika huvudmän så att stödet blir skräddarsytt utifrån den unges 
behov.  

I rapporten beskrivs det arbete som bedrivs inom individ- och 
familjeomsorgen, barn och unga, samt vilka ytterligare åtgärder som vidtas för 
att utveckla arbetet ytterligare, dels för att höja kvaliteten på arbetet men också 
för att minska kostnaderna avseende vård för barn och unga.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och individ- och 
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2020-10-30 
 
Rapport ”Individ- och familjeomsorgens arbete med Hemmaplanslösningar” 
upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2020-10-27 
 
Dokument ”Ärenden i konsultationsteamet från augusti 2019-oktober 2020”, 
bilaga till rapport ”Individ- och familjeomsorgens arbete med 
Hemmaplanslösningar”       

 

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



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 123                                                   Dnr 2020/00208  

HVB i Mariestads kommun och anpassning till nytt läge 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden beslutar att minska ytan för HVB Pilen men med 
möjlighet att öka om behovet ändras. Att annan verksamhet som snabbt 
går att flytta på lokaliseras till det våningsplan som då inte kommer att 
användas.   

2. Socialnämnden beslutar att ge Pilens personal ett utökat uppdrag enligt 
förslaget för ett effektivare resursutnyttjande, samt att ge dem 
benämningen Flexteamet.     

Bakgrund 

Hemmaplanslösningar för familjer i behov av extra insatser ska, så långt det går, 
få detta i Mariestad. Den kontext vi lever i definierar oss och finns kvar efter 
avslutad behandling.  För att enskildes förändring ska lyckas måste den ske i 
samklang med familj, vänner, skola osv.  

Våra hemmaplansinsatser måste ha både bredd och djup, dvs att de ska fånga 
hela den bredd som vi kan möta hos familjer inom socialtjänsten och med djup 
menas personalens kompetens. Vi kan konstatera att vi på Pilen inte lyckats 
hela vägen fram. Samtidigt som det före sommaren pågick planering för utflytt 
av flera ungdomar från Pilen och då efterfrågan minskade så har vi haft en 
”tillfällig stängning av Pilen.” 

Denna tillfälliga stängning har gett oss möjlighet att inventera personalens 
kompetens samt erbjuda annat arbete till dem vars kompetens kommer bättre 
till sin rätt i annan verksamhet.  

Nu är vi i en ny situation där vi ser möjligheten att för personalen kombinera 
uppdraget att jobba med ungdomar på Pilen, när det finns det, och göra nytta 
på annat sätt. Ett mer flexibelt sätt att nyttja våra resurser.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-11-09 
 
Dokument: HVB i Mariestads kommun och förslag till anpassning till ett nytt 
läge upprättat av IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson och socialchef 
Karin Utbo, 2020-11-01         
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Expedierats till: 
Socialnämnden  
(Socialchef Karin Utbo) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson)    
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 124                                                   Dnr 2020/00142  

Svar på motion om smittskyddsstrategi 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

2. Socialnämnden beslutar att anta smittskyddspolicyn.      

Bakgrund 

Under den pågående pandemin 2020 har ett behov av att samla erfarenheter 
som visat sig verkningsfulla i en för sektorn övergripande smittskyddsstrategi. 

I dokumentet hänvisas till andra myndigheters riktlinjer och förordningar av 
olika slag. Dessa redovisas ej i sin helhet. 

Strategin ska fungera oavsett vilken form av smitta som kan bli aktuell och 
ersätter inte andra myndigheters rutiner, förordningar eller styrande dokument 
som verksamheten har att följa.  

Strategin kan komma att revideras när behov av detta uppstår.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-11-03 
 
Dokument: Smittskyddsstrategi för sektor stöd och omsorg 
 
Motion från socialdemokraterna om smittskydd 
 
Kommunfullmäktiges beslut, § 71/20        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunfullmäktige) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson) 
(IFO-chef vuxen Anitta Into) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund)   
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 125                                                   Dnr 2020/00177  

Utvecklingsarbete inom vård- och omsorgsavdelningen 
med fokus på bistånd 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner rapporten.       

Bakgrund 

Baserat på socialnämndens beslut i oktober 2019 om åtgärdsförslag i samband 
med tertial 2 gav socialnämnden i januari 2020 ett uppdrag till sektorchefen att 
se över riktlinjer för biståndsbedömning för äldreområdet och de tillhörande 
arbetsprocesserna. 

Under 2020 har organisationen för biståndsavdelningen ändrats från att ha varit 
en avdelning inom sektor stöd och omsorg till att vara en enhet inom 
avdelningen för vård och omsorg i sektor stöd och omsorg. Samtidigt som 
organisationen har förändrats har det även varit chefsbyten både för 
biståndsenheten och för avdelningen för vård om omsorg. I samband med 
dessa förändringar har uppdraget från socialnämnden varit vilande tills dess att 
de nya cheferna tillträtt. 

En lägesrapport med plan för genomförande av utvecklingsarbetet har tagits 
fram och presenteras för socialnämnden i november 2020.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne, 
2020-10-13 
 
Rapport: Utvecklingsarbete inom vård- och omsorgsavdelningen med fokus på 
bistånd - En lägesrapport och plan för fortsatt utvecklingsarbete        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 126                                                   Dnr 2020/00195  

Information om avgifter inom äldre- och 
funktionshinderområdet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Maxtaxan i nuvarande form infördes i socialtjänstlagen för att gälla från den 1 
juli 2002. De två viktigaste principerna eller utgångspunkterna för 
avgiftssättningen är:  

 Självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. Principen 
innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller.  

 Likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 § kommunallagen. Denna 
innebär att kommunerna skall behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. 

Nuvarande taxekonstruktion inom äldre- och funktionshinderområdet i 
Mariestads kommun beslutades av kommunfullmäktige 2019-01-28 och 
infördes 2019-04-01. En högsta avgift är fastställd för olika insatser och 
omfattning. Vilka nivåer och högsta avgifter som gäller framgår av taxan. Det är 
inte bara högsta avgiften som begränsar vad man ska betala i avgift utan också 
avgiftsutrymmet. Det för att den enskilde inte ska behöva betala mer i avgift än 
den enskilde har ekonomi till.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne, 
2020-10-19 
 
Presentation: Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen, upprättad av 
kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne inför socialnämndens 
arbetsutskott 2020-11-17        

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 127                                                   Dnr 2019/00269  

Projekt heltidsresan - lägesrapport 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Under 2020 har arbetet med att ställa om kommunens verksamheter till 
heltidsorganisationer fortsatt i enlighet med det politiska beslutet.  
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 (Dnr 2017/428) att anta en plan för 
införande av heltid. I planen anges följande mål för heltidsresan:  

 Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika 
anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 

 Heltid ska vara det normala vid nyanställning från och med 1 januari 
2019. 

 Redan anställda medarbetare ska i högre utsträckning arbeta heltid.  

I beslutet påpekar kommunstyrelsen att målsättningarna i planen förutsätts vara 
kostnadsneutrala. I beslutet står det att heltidsarbete ska bli norm i välfärdens 
arbetsområden och att delade turer endast ska förekomma efter personligt 
önskemål.  

Lägesrapport 
Mariestads kommun har sedan maj 2018 arbetat i projektform enligt den 
beslutade planen. Målsättningen med heltidsresan i Mariestad är att i maj 2021 
ska 80 % av kommunens anställda vara heltidsarbetande. Motsvarande 
målsättning inom vård och omsorg är 75 %. 

Under 2018/2019 har antalet heltidsarbetande i Mariestads kommun ökat med 
8,2 %. För riket var motsvarande siffra 0,9 %. Mariestads kommun har den 
största ökningen i riket. Inom avdelning vård och omsorg har antalet 
heltidsarbetande ökat med 16,8 %, för riket var motsvarande siffra 1,9 %. 
Mariestads kommun har den fjärde största ökningen i riket. 

Sedan heltidsprojektet inleddes har de delade turerna inom sektor stöd och 
omsorg minskat med 65 %.  

Under 2020 bedrivs ett flertal olika aktiviteter för att uppnå projektmålen:  

 Inom ramen för reformpaketet och i nära samarbete med 
kommunledning och sektorchefer omvandla mer- och övertidsarbete till 
schemalagd ordinarie arbetstid. 

 Ett nytt sätt att arbeta med personalbudget tas fram i samråd med 
ekonomienheten.  
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 Fortsatt arbete med att låta piloter gå före i arbetet och därefter 
implementera framgångsrika lösningar till övrig verksamhet i hela 
kommunen. 

 Utveckling av befintliga systemstöd så att dessa kan stödja de nya sätten 
att arbeta med schema och bemanning. 

 Ett fördjupat genomlysningsarbete av varje verksamhets ekonomiska 
förutsättningar sker. Syftet är att bemanna och schemalägga på bästa 
sätt per verksamhet. Genomlysning sker av HR-konsult och controller i 
samråd.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av HR-konsult Anna Brink, 2020-10-22 
 
Dokument: Presentation ”Projekt heltidsresan – Lägesrapport november 2019 
– november 2020       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden  
(Socialchef Karin Utbo)  
(HR-chef Per Johansson) 
(HR-konsult Anna Brink)    
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 128                                                   Dnr 2020/00200  

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden ställer sig positiv till att kommunens ansvar och uppdrag enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende tillstånd 
flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.  

Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i 
beslutet.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om 
taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess 
tillståndsenhet i samverkan (TIS). För det fall att Lidköpings kommun inte 
accepterade taxenivåerna beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av 
försäljningstillstånd för tobak skulle hanteras i egen regi med de föreslagna 
taxorna. Fullmäktige ställde sig även positiv till möjligheten att se över 
alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, 
kommunchefen i uppdrag att föreslå en ny organisation för kommunens 
uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), 
alkohollagen (2010:1622) samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730). Inriktningen är att miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för 
ovan nämnda uppgifter. 

Kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) är delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. 
Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsyn av rökfria miljöer, medan 
socialnämnden sedan den 1 januari 2020 handhar frågor om tillstånd för 
försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen 
(2010:1622). Uppgifterna omfattar ansökningar om tillstånd för servering av 
alkohol samt anmälan om försäljning av folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är 
i dessa ärenden remissinstans och ska bland annat yttra sig om lokalernas 
lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att samla 
kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), alkohollagen (2010:1622) och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) i en och samma organisation. Förslaget ligger i linje med 
kommunens strävan att förenkla för näringsidkare. Den som säljer folköl, tobak 
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och receptfria läkemedel behöver då till exempel bara ha en kontakt med 
kommunen. Genom att miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för nämnda 
uppgifter erhålls en naturlig samordning med kommunens uppgifter inom 
livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddet. Det innebär också att 
ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte behövs några interna 
remisser. En gemensam organisation för nämnda uppgifter innebär vidare 
bättre möjlighet till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt 
som organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 
byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och föranleder därför 
ingen överföring av budgetmedel mellan nämnderna. För att fullgöra 
tillkommande uppgifter enligt alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal 
från Lidköpings kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom 
verksamhet miljö- och bygg.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-10-26 
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-27, § 39 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14, § 350       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden  
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Kommunfullmäktige, sekr. Eleonor Hultmark) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)  
(Socialchef Karin Utbo)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 129                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

-Covid-19 i socialnämndens verksamheter.    

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 130                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag. Arbetsutskottet 
har inget nytt 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, 2020-10-28      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo  


