
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 08:30-10:30 

 
Beslutande Erik Ekblom (M), ordförande 

Sebastian Clausson (S), vice ordförande 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Margareta Alexandersson (KD), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 

Övriga deltagare Annica Olsson, ekonom §§ 108-109, 130 
Pia Möller, ekonom §§ 108-109, 130 
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 108-109, 130 
Catharina Andersson, avdelningschef §§ 108-109, 111-112, 130 
Anette Karlsson, IFO-chef §§ 108-109, 113-114, 130 
Karin Utbo, socialchef  
Malin Eriksson, sekreterare §§ 107-114, 130 
Helena Andersson §§ 115-129, 131-132 

Justerare Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 107-132 
 Malin Eriksson §§ 107-114, 130 Helena Andersson §§ 115-

129, 131-132 
 

Ordförande  
 

 Erik Ekblom  

Justerande  
 

 Sebastian Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-11-12 

Anslagsdatum 2019-11-14 Anslaget tas ner 2019-12-06 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 107                                                   Dnr 2019/00002  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 108                                                   Dnr 2019/00127  

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter, 
oktober månad 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner den ekonomiska avstämningen avseende oktober 
månad 2019.       

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti. Ekonomienheten upprättar dessutom sex 
stycken månadsavstämningar för nämndens verksamheter. 
Månadsavstämningarna upprättas efter februari, mars, maj, september, oktober 
och november. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk avstämning per oktober månad 
2019 avseende socialnämndens verksamheter. Månadsavstämning för oktober 
år 2019 visar totalt på en avvikelse för socialnämnden med  -18 350 tkr. 
Sektorchefen visar ett resultat på -100 tkr, individ- och 
familjeomsorgsavdelningen visar -500 tkr, vård- och omsorgsavdelningen  +450 
tkr och biståndsenheten +450 tkr. Placeringar barn och unga visar ett 
underskott på -14 500 tkr och försörjningsstödet -4 150 tkr.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-05 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och ekonom Pia Möller, 
2019-11-05 

Sammanställning oktober år 2019  

Månadsuppföljning oktober 2019, Stratsys    
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Kommunstyrelsen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Ekonom Annica Olsson) 
(Ekonom Pia Möller) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 109                                                   Dnr 2019/00258  

Budget 2020 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att i 
budgeten tydliggöra effekterna av de åtgärder som nämnden tidigare beslutat 
om.  
 
Ärendet ska lyftas på socialnämndens arbetsutskott sammanträde i december.    

Bakgrund 

Socialnämnden har en ekonomisk diskrepans mellan prognos 2019 och budget 
2020, (efter kända ökningar av personalkostnader lön och PO) med 21 588 tkr.  
 
När kända tillkommande kostnader har räknats in för 2020 är diskrepansen 
32 188 miljoner före beslut om åtgärder.  
 
Sektorn har under en rad år arbetat med stora effektiviseringar inom hemtjänst 
och särskilt boende vilket gör att de åtgärder som skulle kunna ge ekonomisk 
effekt är de som ger stora konsekvenser för den enskilde medborgaren. 
 
Samtliga åtgärder som förslagits kräver ett noggrant planeringsarbete, 
riskbedömning, förhandlingar med fackliga organisationer samt en omflyttning 
av personal beroende på LAS-regler. Föreslagna besparingar motsvarar  
15 miljoner kronor räknat på 12 månader men kommer inte att kunna ge effekt 
förrän efter ca 6 månader från det att beslut tagits.  
 
Ska ytterligare besparingar göras måste hela verksamheter läggas ner och detta 
är mycket tveksam ur ett laglighetsperspektiv.  
 
Arbetet med bemanningsekonomi kommer att fortgå som tidigare och är nu ett 
permanentat arbetssätt. Detta kommer att ge ytterligare effekt då alla enheter 
inte kommit lika långt, det är dock svårt att beräkna hur stor denna effekt blir. 
 
Det finna organisatoriska åtgärder som antas ge ekonomiskt resultat över tid 
men dessa tar tid att genomföra och är svåra att beräkna. En åtgärd handlar om 
att mycket tydligt prioritera personalens tid till mötet med den enskilde och 
arbetet med förändring och behandling. Att handläggning och dokumentation 
ska vara förbehållet vissa särskilda situationer. Detta arbete kommer att utmana 
det gängse sättet att arbeta inom socialtjänst men är för Mariestad en nödvändig 
väg att gå.  
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En ny socialtjänstlag är under utarbetande och där har lättnader i regelverket 
avseende myndighetsutövningen aviserats och för Mariestad handlar det om att 
förbereda detta i mycket god tid.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Erik Ekblom (M) yrkar att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för att i budgeten tydliggöra effekterna av de åtgärder som nämnden tidigare 
beslutat om.  
 
Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo 2019-11-06 

Detaljbudget för socialnämndens verksamheter år 2020 

PM Budget 2020 

Besparingar, budget 2020 

Kartläggning av inskrivna enl. HSL och årsarbetare leg. Personal 

Personaltäthet LSS boenden 

Kostnader placering i Mariestad i oktober 2019  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Ekonom Annica Olsson 
Ekonom Pia Möller 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 110                                                   Dnr 2019/00235  

Översyn av delegation i syfte att motverka kostnadsdrivande 
schemaläggning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att inte reglera rätten för chefer inom avdelning vård 
och omsorg att besluta om schemaläggning genom förändring i delegation.         

Bakgrund 

Vid sammanträdet den 29 oktober 2019 beslutade socialnämnden att ge 
socialchefen i uppdrag att se över och eventuellt ändra delegationen för chefer 
inom avdelning vård och omsorg i syfte att motverka kostnadsdrivande 
schemaläggning och därmed dyra vikarietimmar med mera. 
 
I mars 2019 påbörjades ett omfattande arbete inom sektorn för att hitta de mest 
effektiva sätten att bemanna de verksamheter som har personal som arbetar på 
schema. Flera parametrar har i samvariation gett ett gott resultat i detta arbete.  
 
Varje enhet har sina utmaningar och detta har ansvarig chef tillsammans med 
sina medarbetare i uppdrag att hitta bra och effektiva schemalösningar för.  
 
Redan i april månad 2019 kunde resultat av det påbörjade arbetet skönjas, och 
sedan dess har antalet anställda som är anställda på 100 procent ökat, antalet 
timmar som ersätts med mertid och övertid har minskat och priset per arbetad 
timme har sjunkit i jämförelse med 2018.  
 
Sektor stöd och omsorgs ledning ser inte att upprättandet av en särskild 
delegation där rätten att godkänna schema regleras skulle påskynda detta arbete, 
då mycket avgörs av hur chef och medarbetare tillsammans kan hitta lösningar.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-05 

Skrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo 2019-11-01, Angående delegation 
för chef inom avdelning vård och omsorg att godkänna schema       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Berörda chefer inom avdelning vård- och omsorg) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 111                                                   Dnr 2019/00247  

Avgifter inom sektor stöd och omsorg 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden antar justering av avgifter för 2020 utifrån nytt prisbasbelopp. 
Avgiften för larm behålls oförändrad.       

Bakgrund 

Socialnämnden har möjlighet att varje år korrigera de avgifter som den enskilde 
ska betala utifrån det nationellt fastställda prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 
år 2020 är fastställt till 47 300 kronor, det vill säga en ökning med 800 kronor 
jämfört med år 2019. 
 
Maxtaxan reglerar att högsta avgift max får utgöra 0,5392 av 
prisbasbeloppet/12 månader. Övriga nivåer har höjts i motsvarande grad med 
1,02 procent. 
 
Tillämpningsanvisningen är det styrdokument som gäller beräkning av den 
enskildes avgift. Ur tidigare års tillämpningsanvisning har uppgifter om 
kronantal lyfts ut och återfinns nu i en bilaga. Syftet är att underlätta 
beslutsprocessen då konsumentverkets referensvärden för levnadsomkostnader 
som styr priset på bland annat matportioner inte finns tillgängliga förrän sent i 
december aktuellt år. Bilagan utgör ett dokument som inte behöver antas av 
nämnden.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Erik Ekblom (M) tillstyrker upprättat förslag med justeringen att 
även avgifterna inom LSS ska justeras enligt prisbasbeloppet. Underlaget ska 
justeras i enlighet med förslaget inför nämndens behandling av ärendet. 
 
Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Catharina Andersson 2019-10-22 

Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
för sektor stöd och omsorg från och med 2020-01-01 

Avgifter för insatser enligt LSS år 2020       
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Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef Catharina Andersson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 112                                                   Dnr 2019/00246  

Riktlinjer för biståndsbedömning i Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta det upprättade förslaget till reviderade riktlinjer 
för biståndsbedömning i Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Socialnämnden har genomfört en ny upphandling av utrustning avseende 
larmmottagning för äldre och funktionshindrade. Den nya tekniken utgår från 
en hub som placeras i bostaden (privat bostad eller kommunens särskilda 
boende) och till denna kan olika typer av larmutrustning kopplas så som till 
exempel larmknapp, kamera, GPS- funktion och dörrlarm med mera. 
Installation av den nya utrustningen har påbörjats och ska vara slutförd i 
ordinärt boende senast i december 2019. 
 
Den nya upphandlingen har lett till en förändring i hanteringen av larmen på så 
sätt att biståndsbedömaren inte längre beslutar om vilken typ av utrustning som 
behövs utan endast tar ställning till behovet av trygghetsskapande utrustning. 
Därefter görs en behovsbedömning av vilka larmfunktioner som behövs för 
den enskilde av hemtjänstgruppen. Larmansvarig tillsammans med 
hemtjänstgruppen installerar larmen. 
 
Med anledning av ovanstående förändring i hanteringen av larmen behöver 
riktlinjer för biståndsbedömning i Mariestads kommun revideras. 
Avdelningschef Catharina Andersson har upprättat förslag till reviderade 
riktlinjer.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-05 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Catharina Andersson, 2019-10-22 

Förslag till reviderade riktlinjer för biståndsbedömning i Mariestads kommun       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Avdelningschef Catharina Andersson 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 113                                                   Dnr 2019/00122  

Internkontroll 2019 - 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 2016. 
 
Sammanställningen visar att antalet inkomna ärenden som rör barn och unga 
tycks ha stabiliserat sig på samma nivå som 2018. Den tidigare ökningen har 
avstannat under året.         

2019 

Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 223 7 230 160 

Kv 2 234 11 245 162 

Kv 3 205 7 212 150 

Kv 4     

Summa 662 25 687  

 

2018 

Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 234 19 253 165 

Kv 2                 222                   14          236                     154 

Kv 3                 206                     7          213                     148 

Kv 4                 254                   18          272                     188 

Summa 915 58 973  

 
2017 

    Tid  Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 139 8 147 88 

Kv 2                 258                    20          278                        96 

Kv 3                 155                    20          175                      130 

Kv 4                 295                   18           313                      194 

Summa 847 66 913 
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   2016 
    Tid Anmälningar Ansökningar Totalt Antal personer 

Kv 1 89 7 96 88 

Kv 2 133 2 135 101 

Kv 3 107 10 117 95 

Kv 4 171 16 187 153 

Summa 500 35 535   

  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad 2019-11-04 av socialchef Karin Utbo, Internkontroll 
2019 - Inkomna ansökningar och anmälningar kvartal 3 

Tjänsteskrivelse upprättad 2019-10-22 av individ- och familjeomsorgschef 
Anette Karlsson, Internkontroll 2019 – Redovisning av inkomna anmälningar 
och ansökningar kvartal 3.       
 

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

Snau § 114                                                   Dnr 2019/00232  

Yttrande över förlag till länsgemensam Riktlinje vid oro för 
väntat barn 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till Länsgemensam riktlinje för väntat 
barn – samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland.       

Bakgrund 

Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur 
hälso- och sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat 
barn. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med medverkande från både 
Västra Götalandsregionen och kommunerna.  
 
Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att 
uppmärksamma blivande föräldrars livsvillkor, behov och föräldraförmåga samt 
bedöma risker ur olika perspektiv. Arbetsmodeller ska tydliggöras och leda till 
en ökad samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun till förmån för det 
väntade barnet.  
 
Riktlinjen beskriver väl både syfte och mål med samarbetet och definierar även 
målgruppen. Vidare beskrivs arbetsmodell för samverkan både om den gravida 
samtycker till hjälp och stöd från annan part och om den gravida inte lämnar 
sitt samtycke. Riktlinjen beskriver även olika insatser som kan komma ifråga 
från de olika huvudmännen. 
 
Varje verksamhetschef ansvarar för implementering och uppföljning av 
riktlinjen samt för framtagande av lokala rutiner. 
 
Sektor stöd och omsorg föreslår att socialnämnden ställer sig bakom den 
föreslagna riktlinjen, utan några andra synpunkter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo 2019-11-04, Yttrande över 
förslag till länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av IFO-chef Anette Karlsson  2019-10-22, Svar på 
remiss angående länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 
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Remiss från Västra Götalandsregionen, Synpunkter på förslag till 
länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn  
 
Förslag till länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Skaraborgs Kommunalförbund) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 115                                                   Dnr 2018/00076  

Finansiering av personal till nytt LSS-boende 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att invänta 
en tydlig tidplan för LSS-boendet.      

Bakgrund 

År 2017 togs beslut om att en ny gruppbostad ska byggas. Projekteringen för 
detta är nu pågående och gruppbostaden beräknas vara inflyttningsklar till 
januari 2021. 
 
Målgruppen för bostaden är personer som i dagsläget bor hos sina föräldrar och 
väntar på möjligheten till eget boende. Flera av personerna har stått i kö längre 
än två år och det finns risk för vite om väntan blir för lång. 
 
I beslutet från 2017 framgår det inte hur personalen ska finansieras för detta 
nya boende. 
 
En förutsättning för att socialnämnden ska kunna driva LSS-boendet är att 
beslut om utökad ram fattas av kommunfullmäktige för tillkommande 
kostnader för personal.  

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) yrkar på återremiss för att invänta en tydlig tidplan för 
LSS-boendet. 

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp förslaget om återremiss till beslut och 
finner att utskottet beslutar i enlighet med Claussons (S) förslag om återremiss.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-09 

Finansiering av personal till ny gruppbostad, 2019-10-09 

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,  
2018-05-08 ”Bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 9 § punkt 9 (LSS)”  

Protokollsutdrag: Beslut från kommunstyrelsen 2018-08-20, Ks § 145      
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Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Ekonom Annica Olsson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 116                                                   Dnr 2019/00257  

Bemanning inom LSS-verksamheten 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att hitta metoder för att omgående 
minska kostnaden för övertid och mertid inom LSS- verksamheten. 
 
Resultatet ska redovisas inom ramen för socialnämndens uppföljning av 
verksamheten varje månad med variablerna antal timmar för övertid och mertid 
från och med april månad 2020.       

Bakgrund 

Inom sektorn stöd och omsorgs har det under 2019 pågått ett intensivt arbete 
med bemanningsekonomi som gett positivt resultat. Frågan har ställts om vilka 
kostnader vi har för mertid och övertid inom LSS verksamheten och där särskilt 
den personliga assistansen. 
 
Personlig assistans finansieras både via sektorns egen budget samt via 
försäkringskassan. Beslut om rätt till personlig assistans utreds och beviljas av 
försäkringskassan. Det är dock kommunen som står för de 20 första timmarna 
per vecka samt för hela kostanden för semesterersättning och sjuklöner, oavsett 
utförare. 
 
Ersättningen från försäkringskassan är baserad på ett timpris som ska täcka alla 
kostnader för assistansen så även utbildning handledning, arbetsledning osv. 
samt vissa aktiviteter för den enskilde. Ersättningen innefattar dock inte någon 
ersättning för mertids- eller övertidsersättning. Oavsett om utföraren är 
kommunen eller ett privat företag så är det ekonomiska förutsättningarna 
likvärdiga.  
 
Den enda situation som kan innebära ett underskott i verksamheten är när 
kommunen gör en annan bedömning än när försäkringskassan meddelar ett 
avslag på ansökan om assistans. Detta är situationer där det krävs insatser 
motsvarande assistansen för att den enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor 
trots en omfattande funktionsvariation. I dessa fall löser kommunen insatsen 
fullt ut via ett beslut om bistånd enligt SoL. Sedan avvaktas vad en överklagan 
kan ge och vid bifall i högre instans få ersättning i efterhand. Ett sådant 
exempel har vi just nu där avslag gavs under 2018 men vid bifall i högre instans 
har den enskilde fått rätt och vi har under 2019 erhållit ersättning i efterhand. 
 
Bemanningen av assistanser sker på samma sätt som i vår övriga verksamhet 
och samma principer eftersträvas. Det finns dock en avgörande skillnad i 
bemanningen av assistansen då den enskilde har ett stort inflytande över vem 
som ska utföra arbetet. Ett arbetspass kan vara väldigt olika i tid, allt från  



 

Sammanträdesprotokoll 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

enstaka timmar till hela dygn och sovande jour detta är också en avgörande 
skillnad som påverkar bemanning och schemaläggning. 
 
I det bifogade underlaget framgår det att sektorn trots de ekonomiska 
förutsättningarna för assistansen, har kostnader för mertid och övertid med ca 
1 300 tkr per år där de privata utförarna har ingen eller liten utgift för detta. 
 
Det är av största vikt att Sektor stöd och omsorg hittar lösningar så att dessa 
kostnader minimeras så snart som möjligt. 
 
Finansiering av LSS- bostäder är endast kommunal och där har kommunen 
mertids- och övertidskostnader med ca 1 600 tkr per år. Bemanningen på LSS- 
bostäder varierar utifrån hur behoven hos de boende ser ut. 
 
I ett serviceboende är bemanningen lägre och de boende mer aktiva av egen 
kraft och kräver inte så mkt personalledd aktivitet.  
 
På våra serviceboenden varierar personaltätheten från 0,34 -0,87. Det innebär i 
praktiken att det är två personal på plats i samband med morgonsysslor, att det 
under dagtid vardag då de boende är på daglig verksamhet inte är ngn på plats 
och att det eftermiddagar och kväll är en personal på plats. Detta innebär att 
extra personal krävs om ngn boende blir sjuk och inte kan gå till daglig 
verksamhet. Under helgen är det en personal på plats dagtid. 
 
På ett gruppboende kan omvårdnadsbehovet vara omfattande och individen 
behöver mer aktivitet som stöds av personal. Flera av de boende på 
gruppbostad är över 65 år och är därför inte på daglig verksamhet oh då krävs 
det personal på plats dygnet runt i deras boenden. Detta sammantaget gör att 
det krävs en högre personaltäthet. Bemanning på gruppbostäderna variera från 
0,93 på Gräshoppans boende till 2,56 på Klockarebolet. Variationen beror på 
antalet boende och deras ålder och behov av stöd och omvårdnad.  
 
I underlaget presenteras mer i detalj hur bemanningen ser ut på våra olika LSS- 
boenden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-16 

Rapport: Genomlysning övertids och mertid i LSS-verksamheten     

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 117                                                   Dnr 2019/00230  

Särskilt boende med psykiatrisk inriktning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

1. Socialnämnden noterar informationen. 
 

2. Socialnämnden godkänner verksamhetens förslag där den fortsatta 
planeringen för särskilt boende med psykiatrisk inriktning kommer att 
inrymmas i ”planarbete för framtiden”.        

Bakgrund 

I Mariestads kommun finns en grupp vårdtagare med psykiatriskt 
funktionshinder som idag får stöd via den kommunala psykiatriverksamheten 
genom boendestöd. Allt fler av dem blir äldre och de har därför över tid fått ett 
större allmänt vårdbehov som blir svårare och svårare att tillgodose i de lokaler 
där de nu bor, det vill säga i lägenheter i Krontorp.  
 
Sektor stöd och omsorg har tidigare föreslagit att de som bor i Krontorp ska 
flytta in i ett av de tomma våningsplanen på Alen tillsammans med några 
individer som fortfarande bor i ordinärt boende. Socialnämnden har ställt sig 
bakom detta förslag.  
 
I förberedelsearbetet har sektorn stött på hinder för genomförande av flytten 
som därför har avbrutits. Sektorn föreslår därför att behovet av särskilt boende 
med psykiatriinriktning får inrymmas i ”planarbete för framtiden”.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-05 

Skrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-08, Särskilt boende med 
psykiatrisk inriktning    

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 118                                                   Dnr 2019/00263  

Taxor för tobakstillstånd 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att inte föreslå kommunfullmäktige att 
justera taxorna för tobakstillstånd. 

Socialnämndens arbetsutskott ger sektorchefen i uppdrag att samordna olika 
typer av tillståndsgivning. 

Sebastian Clausson (S) och Marianne Johansson (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Claussons (S) yrkande.      

Bakgrund 

Sedan hösten 2019 har socialnämnden ansvar för handläggning av tillstånd att 
sälja tobak. Lagstiftningen är ny och fullmäktige har sedan tidigare beslutat om 
taxor för detta.  
 
Handläggningen av ärenden har pågått inom sektor stöd och omsorg sedan 1 
juli 2019, och det har visat sig att kostnaden för handläggningen överstiger den 
avgift som sökanden betalar.  
 
På uppdrag av socialnämnden har socialchefen gjort en översyn av taxorna i 
förhållande till den tid som handläggningen tar. I kartläggningen framkommer 
det att taxan borde justeras att ligga i spannet mellan de taxor som fullmäktige 
har beslutat om och de taxor som TIS (Tillstånd i Samverkan) i Lidköping har 
föreslagit. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Erik Ekblom (M) yrkar på att inte föreslå kommunfullmäktige att 
justera taxorna för tobakstillstånd och istället ge sektorchefen i uppdrag att 
samordna olika typer av tillståndsgivning. 

Sebastian Clausson (S) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att justera 
taxorna för tobakstillstånd enligt socialchefens förslag.  

Ordförande Erik Ekblom (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt eget förslag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-05 

Avgiftsberäkning för handläggning av tillstånd och tillsyn för försäljning av 
tobaksvaror, 2019-10-21       
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Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 119                                                   Dnr 2019/00195  

Socialnämndens sammanträdestider för år 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider för socialnämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under år 2020 i enlighet med 
upprättat förslag.       

Bakgrund 

Sektor stöd och omsorg har upprättat förslag till datum och tider för 
socialnämndens och arbetsutskottens sammanträden under år 2020. Ärendet 
behandlades vid nämndens sammanträde den 15 oktober 2019. Nämnden 
beslutade vid detta tillfälle att återremittera ärendet för att göra justeringar av 
sammanträdestiderna i juni, juli och i december.  
 
Med anledning av återremissen föreslås att arbetsutskottets sammanträde i juni 
förläggs till den 9 juni (istället för den 16 juni) och att nämndens sammanträde 
förläggs till den 16 juni (istället för den 23 juni).  
 
I december föreslås att arbetsutskottets sammanträde för individärenden 
förläggs till den 1 december (istället för den 8 december), att ordinarie 
arbetsutskottets sammanträde förläggs till den 8 december (istället för den 15 
december) och att nämndens sammanträde förläggs till den 15 december 
(istället för den 22 december).  
 
Sammanfattningsvis föreslås nedanstående datum för nämndens och 
arbetsutskottens sammanträden under år 2020:  
 
Socialnämnden kl. 08:30 

21 januari 
18 februari 
24 mars 
21 april 
19 maj 
16 juni 
22 september 
20 oktober 
24 november 
15 december 
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Socialnämndens arbetsutskott kl. 08:30 

7 januari (individärenden) 
14 januari 
28 januari (individärenden) 
11 februari 
25 februari (individärenden) 
10 mars (individärenden) 
17 mars 
31 mars (individärenden) 
14 april 
28 april (individärenden) 
12 maj 
26 maj (individärenden) 
9 juni (individärenden) 
9 juni 
30 juni (individärenden) 
11 augusti (individärenden) 
25 augusti (individärenden) 
8 september (individärenden) 
15 september 
6 oktober (individärenden) 
13 oktober 
27 oktober (individärenden) 
10 november (individärenden) 
17 november 
1 december (individärenden) 
8 december  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-04       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Nämndsekreterare Helena Andersson) 
(Administrativa enheten) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 120                                                   Dnr 2019/00206  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Sjötorps Livs 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Sanjay Kumar, 
organisationsnummer 640108-6134, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Sjötorps Livs Sjöfallsvägen 2, 542 66 Sjötorp. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Sanjay Kumar, organisationsnummer 640108-6134, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel Sjötorps Livs 
Sjöfallsvägen 2, 542 66 Sjötorp.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-18 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-10-17       

 

Expedierats till: 
Sjötorps Livs 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 121                                                   Dnr 2019/00231  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Helis62 AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Helis62 AB, 
organisationsnummer 559184-1050, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Välkommen In E20 Hasslerör, 542 92 Mariestad. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Helis62 AB, organisationsnummer 559184-1050, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid 
Välkommen In E20 Hasslerör, 542 92 Mariestad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-21 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-10-17       

 

Expedierats till: 
Helis62 AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 122                                                   Dnr 2019/00224  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Pontus Forslund Bensin & 
Butik AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Pontus Forslund Bensin & 
Butik AB, organisationsnummer 559206-0668, stadigvarande 
försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter för detaljhandel vid Circle K Göteborgsvägen 6, 542 43 Mariestad. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Pontus Forslund Bensin & Butik AB, organisationsnummer 559206-0668, 
som har ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för 
detaljhandel vid Circle K Göteborgsvägen 6, 542 43 Mariestad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-21 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-10-18       

 

Expedierats till: 
Pontus Forslund Bensin & Butik AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 123                                                   Dnr 2019/00205  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från NISAF AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja NISAF AB, 
organisationsnummer 556625-9569, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Sött och Salt Nya Torget 3, 542 30 Mariestad. 
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från NISAF AB, organisationsnummer 556625-9569, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid Sött och 
Salt Nya Torget 3, 542 30 Mariestad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-21 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-10-18       

 

Expedierats till: 
NISAF AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 124                                                   Dnr 2019/00234  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Frejs Livs i Lyrestad AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Freijs Livs i Lyrestad AB, 
organisationsnummer 556294-8710, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Ica Nära Freijs Livs  Järnvägsgatan 1, 548 73 Lyrestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Freijs Livs i Lyrestad AB, organisationsnummer 556294-8710, som har 
ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel 
vid Ica Nära Freijs Livs Järnvägsgatan 1, 548 73 Lyrestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-24 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-10-23       

 

Expedierats till: 
Freijs Livs i Lyrestad AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 125                                                   Dnr 2019/00245  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Brandbergs Butik & 
Drivmedel AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Brandbergs Butik & 
Drivmedel AB, organisationsnummer 556752-8442, stadigvarande 
försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter för detaljhandel vid OKQ8 Mariestad Leverstadsvägen, 
Leverstadsvägen 6, 542 35 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Brandbergs Butik & Drivmedel AB, organisationsnummer 556752-8442, 
som har ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för 
detaljhandel vid OKQ8 Mariestad Leverstadsvägen, Leverstadsvägen 6, 542 35 
Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-24 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-10-23       

 

Expedierats till: 
Brandbergs Butik & Drivmedel AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 126                                                   Dnr 2019/00207  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Rasta Sverige AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Rasta Sverige AB, 
organisationsnummer 556618-7141, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
OKQ8 Mariestad Rasta, Muggebo, 542 92 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.       

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Rasta Sverige AB, organisationsnummer 556618-7141, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid OKQ8 
Mariestad Rasta, Muggebo, 542 92 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-10-24 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson, 2019-10-23       

 

Expedierats till: 
Rasta Sverige AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 127                                                   Dnr 2019/00236  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Hayan Alhashmi  

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Hayan Alhashmi, 
organisationsnummer 850705-1517, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
Keff & Kaffe Kungsgatan 18, 542 30 Mariestad.  
 
Detta beslut kan överklagas.                            

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Hayan Alhashmi, organisationsnummer 850705-1517, som har ansökt om 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid Keff & 
Kaffe Kungsgatan 18, 542 30 Mariestad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-04 

Utredning upprättad av handläggare Caroline Dernestam Jansson och 
handläggare Charlotte Adamsson 2019-10-28       
 

Expedierats till: 
Hayan Alhashmi 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 128                                                   Dnr 2019/00212  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Kjell Gunnarsson AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Kjell Gunnarsson AB, 
organisationsnummer 556514-9530, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 
kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter för detaljhandel vid 
ICA Kvantum Oxen Viktoriagatan 20, 542 33 Mariestad samt e-handel  
www.ica.se/handla/ica-kvantum-mariestad-id_02031/    
 
Detta beslut kan överklagas.      

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Kjell Gunnarsson AB, organisationsnummer 556514-9530, som har ansökt 
om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel vid ICA 
Kvantum Oxen Viktoriagatan 20, 542 33 Mariestad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-04 

Utredning upprättad av handläggare Charlotte Adamsson och Caroline 
Dernestam Jansson 2019-10-23       

 

Expedierats till: 
Kjell Gunnarsson AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 129                                                   Dnr 2019/00204  

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror för detaljhandel från Stationskiosken & café i 
Mariestad AB 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja Stationskiosken & Café i 
Mariestad AB, organisationsnummer 559206-3977, stadigvarande 
försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter för detaljhandel vid Stationskiosken Nygatan 24, 542 30 Mariestad.
  
 
Detta beslut kan överklagas.   

Bakgrund 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror för detaljhandel har inkommit 
från Stationskiosken & Café i Mariestad AB, organisationsnummer 559206-
3977, som har ansökt om stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror för 
detaljhandel vid Stationskiosken Nygatan 24, 542 30 Mariestad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-11-04 

Utredning upprättad av handläggare Charlotte Adamsson och handläggare 
Caroline Dernestam Jansson, 2019-10-24       

 

Expedierats till: 
Stationskiosken och café i Mariestad AB 
Socialchef Karin Utbo 
Handläggare Caroline Dernestam Jansson 
Handläggare Charlotte Adamsson 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 130                                                   Dnr 2019/00199  

Uppföljning av socialnämndens verksamheter 

  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.  
 
Arbetsutskottet poängterar vikten av att det finns skriftliga underlag över 
redovisningarna till kommande sammanträden.      

Bakgrund 

Socialchef och avdelningschefer lämnar en redovisning till arbetsutskottet över 
utvecklingen under oktober månad gällande bland annat: 

- Kostnader per placering 

- Mertid och övertid 

- Temperaturmätaren     

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.       

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 131                                                   Dnr 2019/00001  

Uppdrag till sektorchefen 

  

Inga uppdrag till sektorchefen på dagens sammanträde.     

 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 132                                                   Dnr 2019/00003  

Information på sammanträdet 

  

Ingen information på dagens sammanträde.      

 

 
 


