Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 1

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50

Beslutande

Övriga deltagande

Björn Fagerlund
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Jan Hallström
May-Brith Jansson
Leif Johansson
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(C)
(S)

Pia Möller
Carina Gustavsson
Annsofie Hermansson
Stina Arvidsson
Anette Karlsson
Lotta Hjoberg
Helena Andersson

Utses att justera

Leif Johansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset den 10 mars kl. 11:00

Sekreterare

...................................................................

Helena Andersson
Ordförande

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare

ekonom § 66
MAS § 67
enhetschef § 72
PA-konsult § 72
avdelningschef IFO
§§ 66-70 och 72
sektorchef
nämndsekreterare

Paragrafer

66-72

.........................................................................................................................................

Björn Fagerlund
Justerande

.........................................................................................................................................

Leif Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 2

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 66

SN 2014/98

Ekonomisk avstämning för Sektor Stöd och Omsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning februari 2014.
2. Socialnämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att arbeta fram åtgärder för att
komma i ekonomisk balans.
Bakgrund

Avdelningarna inom socialnämndens verksamhet redovisar prognoser fyra gånger per år
samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas
för socialnämnden.
Avstämning februari 2014 visar på ett underskott i verksamheterna, IFO 820 tkr och VoO
2 300 tkr. Totalt underskott för socialnämnden är 3 120 tkr.
Individ och familjeomsorgens underskott beror på två enskilda ärenden. Det ena är en placering utanför kommunen och det andra är en hemmaplanslösning som kräver extra personalresurser.
Vård och omsorgs underskott finns inom hemvården. Underskottet i hemvården är 3 000
tkr vilket är en stor avvikelse. En omfattande analys av hemtjänsten/hemvården genomfördes hösten 2013. Analysarbetet kommer att fortsätta under våren 2014. Underskottet motsvarar bokslutet 2013.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson och ekonom Pia
Möller, 2014-03-03
Ekonomiskt underlag, 2014-02-28
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 3

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 67

SN 2013/153

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Lex Mariaanmälan i ärende Mariegärde 130530
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden avslutar ärendet gällande Lex Maria-anmälan efter händelsen på Mariegärde 130530.
Bakgrund

Anmälan gjordes med anledning av att en boende på Mariegärde avled efter de skador som
uppkom i samband med att den boende hittades på marken utanför sitt fönster.
IVO:s bedömning i samband med att de nu avslutar ärendet är att anmälan från Mariestads
kommun innehåller en tillräcklig intern utredning med vidtagna och planerade åtgärder för
att förhindra liknande händelser.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, 2014-02-07
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2014-01-31
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(MAS Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 4

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 68

SN 2014/71

Lex Sarah angående brister i samverkan mellan olika verksamheter
som fått konsekvenser för den enskilde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan vidare åtgärd i saken.
Bakgrund

Det har uppmärksammats att en person levt i en lägenhet som varit i sådant skick att den
behöver saneras och alla möbler slängas, trots att personen haft insats enligt SoL i form av
boendestöd.
Det framkommer att personen har en lindrig utvecklingsstörning och skulle ha handlagts
och fått sitt stöd via vård- och omsorgen som också har mer erfarenhet av målgruppen.
Boendestödjarna har inte kunnat fullfölja sitt arbete med anledning av att personen nekat ta
emot den hjälp som beviljats och därmed hamnat i en situation som gått över styr. På grund
av detta har den enskilde levt i misär som på sikt skulle kunnat för allvarliga konsekvenser
för den enskildes liv eller hälsa. Detta har inte dokumenterats och insatsen avslutas av handläggaren utan att kontakta den enskilde. Handläggaren uppmärksammar inte heller att försörjningsstödshandläggare dokumenterat att den enskilde har svårigheter att läsa och skriva.
Det har inte visat sig klarlagt i utredningen att den enskilde skulle tagit emot insatser även
om handläggarna samverkat på annat sätt.
Det har dock under granskningen framkommit att det saknas riktlinjer för dokumentation
avseende boendestödjare, vidare saknas rutin för hur boendestödjare ska agera om de inte
får kontakt med en enskild. Det finns en bestämd ansvarsfördelning utifrån de två förvaltningarnas (numera avdelningarnas) kompetens och erfarenhet och denna ska följas.
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen för att stärka kompetensen avseende handläggning och dokumentation, ta fram riktlinjer där sådana saknas samt utbildning
för utförare 140228 i hur insatser ska dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avdelningschef IFO Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-02-19
Utrednings Lex Sarah upprättad av Marianne Iwarson, 2013-12-20
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef IFO Anette Karlsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 5

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 69

SN 2014/40

Ansökan från SESAM om föreningsbidrag 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beviljar föreningen SESAM bidrag med 10 000 kr för år 2014.
Bakgrund

SESAM är en ideell förening under Riksförbundet för social och mental hälsa,
RSMH, som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
Lokalföreningen anordnar olika aktiviteter och kurser för att minska isolering och
utanförskap för medlemmarna. Föreningen har för närvarande 22 medlemmar.
Föreningen ansöker om 20 000 kr till sin verksamhet. Under 2013 erhöll föreningen 10 000 kr i bidrag av kommunen. Med hänsyn till föreningens medlemsantal och verksamhet är det rimligt att även i år bevilja föreningen ett bidrag med
10 000 kr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avdelningschef IFO Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-02-19
Ansökan om föreningsbidrag 2014 inklusive bilagda handlingar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef IFO Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 6

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 70

SN 2014/89

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla arbetet
för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat/utsatts för våld av
närstående och våldsutövare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla arbetet för våldsutsatta kvinnor.
Bakgrund

Det åligger kommunen att ge särskilt stöd till enskilda som utsätts för våld av närstående.
Socialstyrelsen har för att förstärka kommunernas arbete utlyst medel för kvalitetsutveckling
under 2014. Mariestads kommun har tillsammans med Gullspångs och Töreboda kommuner ansökt om sådana medel.
Avsikten med kvalitetsutvecklingen är att arbeta fram en metod/ett förhållningssätt för att
möta kvinnor med missbruksproblem och deras utsatthet där våld i nära relationer ingår.
Arbetet ska handla om kvinnor med missbruksproblem och deras totala situation – bostad,
hälsa, identitet, relationer, övergrepp och våld. Dels ska det genomföras en kartläggning om
vilket stöd som finns för dessa kvinnor, enskilt eller i grupp, oavsett om kvinnan är drogfri
eller inte och dels arbeta fram en metod för att stödja kvinnor till en annan situation i livet
där målet är drogfrihet och ett värdigt liv. För att metoden ska kunna implementeras krävs
viss kunskapsutveckling för handläggarna inom individ- och familjeomsorgen.
Målgruppen är kvinnor över 18 år. Det kan vara kvinnor som aktualiseras via socialtjänsten,
polisen, hälso- och sjukvården eller där kvinnan kontaktar någon verksamhet själv. Samverkan är oerhört viktigt för att målgruppen ska få sina behov tillgodosedda.
Tillsammans har kommunerna ansökt om 750 000 kr för att göra en kartläggning och arbeta
fram en verksam metod samt kunskapsutveckling för handläggarna. Sökta medel avser
främst personalkostnader.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avdelningschef IFO Anette Karlsson och sektorchef Lotta Hjoberg,
2014-02-19
Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2014, 2014-01-08
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Avdelningschef IFO Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 7

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 71

SN 2014/53

Bättre liv för sjuka äldre
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

Redan i december 2009 slöts en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om ett utvecklingsprogram för en god äldreomsorg.
Man har i överenskommelse mellan staten och SKL beslutat att satsa på följande område:
Optimal läkemedels behandling, vårdpreventivt arbetssätt, en god demensvård, sammahållen vård och omsorg och värdig vård i livets slut.
Prestationsersättning för 2014 är 840 miljoner kronor och man kommer att använda samma
beräkningsmodell och samma områden som 2013.
Mariestads kommun erhöll ersättning under 2013 för sina prestationer i överenskommelsen
om de mest sjuka äldre.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-02-18
Bättre liv för sjuka äldre – överenskommelse 2014, SKL
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Sida 8

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 72

SN 2014/90

Minska antalet timvikarier genom tillsvidareanställningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att ge Sektor Stöd och Omsorg i uppdrag att minska timvikarier genom att tillsvidareanställa personal i hemtjänstgrupperna, motsvarande hälften av visstidsanställningarna dvs. 25 heltidstjänster.
2. Socialnämnden beslutar om kontinuerlig rekrytering av utbildad omsorgspersonal på
tillsvidaretjänster med en sysselsättningsgrad på 75 procent till långtidspoolen för att
schemaläggas på månadsvisa vikariat och AVA vid tillfälligt hög arbetsbelastning.
Bakgrund

Sektorchef för Stöd och Omsorg fick i uppdrag av socialnämnden att upprätta en åtgärdsplan för att minska antalet timvikarier genom att tillsvidareanställa personal.
Tendensen i kommunen är att behovet av timavlönade vikarier ökat vilket framför allt har
varit tydlig inom hemtjänsten där grundbemanningen inte räckt till. Diskussion kring hur
man har kunnat lösa bemanningen har ägt rum på sektornivå och ute i verksamheterna under det senaste året trots anställningsstopp. För att lösa det har enhetscheferna i verksamheten dels använt sig av Bemanningsenheten som ringer in extra personal som går på så kallad timlön. Dels har man löst det genom att anställa personal på allmän visstidsanställning
som anställs månad för månad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, 2014-02-19
Minska antalet timvikarier genom tillsvidareanställning? – utredning av sektorchef Lotta
Hjoberg, PA-konsult Stina Arvidsson och enhetschef Annsofie Hermansson, 2014-02-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(PA-konsult Stina Arvidsson)
(Enhetschef Annsofie Hermansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-03-04

Anslagsdatum

2014-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2014-04-01

...............................................................................................................

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

