Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, onsdag den 7 juni 2017 kl 08:30-12:10

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
May-Brith Jansson (C), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Leif Johansson (S), ledamot
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom § 171
Pia Möller, ekonom § 171
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 171-180
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 171-176
Katrin Jedselius, verksamhetsutvecklare § 173
Anna Brink, personalkonsult § 174
Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 174-175
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Leif Johansson

Justeringens plats och tid

Lotsen den 13 juni

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Leif Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 171-189
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Sammanträdesdatum
2017-06-07

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Anslagsdatum

2017-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-07-06

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 171

Dnr 2017/00003

Prognos 2 år 2017 avseende socialnämndens
verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 2 avseende maj månad år 2017
och konstaterar att nämnden har en budget i balans.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten
upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter.
Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september 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 prognos 2 per maj månad, år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Total visar prognos 2 per maj månad, år 2017, ett nollresultat. De centrala
verksamheterna har inga avvikelser. IFO visar ett underskott på 2 800 tkr och
Biståndsenheten ett underskott på 450 tkr. Vård- och omsorgsavdelningen visar
ett överskott på 3 250 tkr. Försörjningsstödet visar ett nollresultat.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson samt
ekonom Pia Möller. 2017-06-01
Dokument: Prognos 2, maj 2017, översikt baserad på uppgifter tillgängliga
2017-05-30
Dokument: Månadsavstämning maj 2017, 2017-05-30
Dokument: Investeringsprognos, 2017-05-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Snau § 171 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 172

Dnr 2016/00235

Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2017
(kontrollperiod 2)

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens
internkontrollplan 2017 för kontrollperiod 2.
Bakgrund

För att ha kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och
kontrolleras i en internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller punkter
som är kommunövergripande och beslutade av kommunstyrelsen samt
internkontrollpunkter som är riktade mot socialnämndens verksamhet.
Denna fastställs årligen av nämnden. Socialnämndens internkontrollplan 2017
antogs av socialnämnden den 21 februari 2017 (Sn § 16/2017)
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen vid de fyra ekonomiska
prognostillfällena under året. Kontrollperiod 2 omfattar tidsperioden 170101170530.
Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och
vem som är ansvarig för kontrollen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2017-05-30
Dokument: Internkontrollplan 2017 upprättat av ekonom Annica Olsson,
2017-05-30

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 173

Dnr 2017/00004

Redovisning av socialnämndens mål 2017 (kontrollperiod 2)

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens mål
2017 för kontrollperiod 2.
Bakgrund

Det är varje nämnds uppgift att ta fram nämndmål som stödjer Vision 2030.
”Hur kan vi i vår nämnd bidra med så mycket som möjligt till aktuella
fokusområden?”. Utifrån detta formulerar nämnden mål som stödjer visionen
via ett eller flera fokusområden. Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Målen
följs upp vid varje prognostillfälle för utvärdering av måluppfyllelse.
Socialnämndens mål för 2017 är:
1. Öka antalet digitala tjänster inom socialnämndens verksamheter.
2. Integrationsarbete, personer som går ur arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag och inte fått arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller studerar ska erbjudas sysselsättning.
3. Öka förebyggande arbete kring barn och unga som främjar ungdomars
fysiska och psykiska hälsa och positiva utveckling samt motverka
utvecklingen av ett normbrytande beteende.
4. Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer.
5. Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.
Vissa av målen har etappmål under 2017. Mål nr 3 sker i samverkan med
utbildningsnämnden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-05-29
Dokument: Målprognos 2, socialnämndens mål 2017.
Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 174

Dnr 2017/00005

Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens
verksamheter 2017 (kontrollperiod 2)

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av sjukfrånvaron i
socialnämndens verksamheter 2017 för kontrollperiod 2.
Bakgrund

Under perioden januari 2017 till mars 2017 har sjukfrånvaron inom sektor stöd
och omsorg varierat i omfattning. Efter jämförelsevis låga siffror i januari steg
sjuktalen kraftigt i februari för att därefter återigen minska under mars månad.
Efter jämförelse med underlag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
kan det konstateras att liknande företeelse finns i Mariestad som ort samt även i
Skaraborgsregionen. En mild vinter med mycket virusinfektioner torde vara del
av förklaringen till februaris höga sjuktal.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2017-05-17
Dokument: Sjuktal från januari 2017 t.o.m. mars 2017 upprättat av
personalkonsult Anna Brink

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Personalkonsult Anna Brink)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 175

Dnr 2017/00103

Lex Maria, hemvårdsområde

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden tar emot information om anmälan enligt Lex. Maria till
inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Bakgrund

Brister i följsamhet av flera rutiner i samband med hälso- och sjukvård inom
hemvården, sammantaget är bristerna av sådan omfattning att det kunnat
medföra allvarliga konsekvenser för patienterna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson,
2017-05-24
Utredning Lex Maria – brister i Centrum CD

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 176

Dnr 2017/00104

Lex Sarah, Fredslund

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna
Bakgrund

YY arbetar som vikarie på Fredslunds boende och går bredvid ordinarie
personal XX på kvällen 23 april 2017. En av de boende som har en
demenssjukdom vistas i de gemensamhetsutrymmen som finns på enheten.
När den boende vistas i köksdelen avvisar XX henne bryskt, vilket ledde till att
den boende blev arg och då tog XX tag i den boendes arm och för in henne i
lägenheten. YY reagerar kraftigt på det sätt som hon agerade mot den boende
och anmäler händelsen till enhetschefen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen upprättad av vård och omsorgschef Britt Johansson,
2017-05-18
Utredning Lex Sarah upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson,
2017-05-17

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johanson)
(Enhetschef Marie-Anne Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 177

Dnr 2017/00021

Redogörelse över vidtagna åtgärder efter tillsyn av hem för
vård och boende, Solgläntan och Ungbo samt anledning av
inkommit klagomål

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med individ- och
familjeomsorgschefens förslag.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg genomförde 2017-01-11--12 oanmält
inspektionsbesök vid Solgläntan och Ungbo. Efter inspektionen har
socialnämnden getts möjlighet att yttra sig över inspektionen för vård och
omsorgs redogörelse. 2017-04-07 inkommer beslut i ärendet där inspektionen
för vård och omsorg ställer krav på följande åtgärd:
Att undanröja brister i anmälningsskyldigheten rörande båda verksamheterna,
Ungbo och Solgläntan, enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen.
Vid inspektionstillfället har inte utslusslägenheten på Höstvägen anmälts som
offentligt driven verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg anser att
Ungbos utslusslägenhet inte heller anmälts som offentligt driven verksamhet.
Sedan 2017-04-27 har utslusslägenhet på Höstvägen, med plats för tre unga
rapporterats som en utökning av Solgläntans verksamhet. Solgläntan drivs som
hem för vård eller boende för ensamkommande unga.
Sedan december 2013 har hem för vård eller boende, Ungbo, anmälts som
offentligt driven verksamhet med fem platser fördelat på två lägenheter, se
bilaga.
I och med vidtagen åtgärd, anser socialnämnden bristerna i
anmälningsskyldigheten vara undanröjda.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-06-01
Förslag på yttrande till Inspektionen för vård och omsorg upprättat av individoch familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef för sektor stöd och omsorg
Lotta Hjoberg, 2017-04-27
Anmälan till IVO om verksamhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Snau § 177 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Inspektionen för vård och omsorg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 178

Dnr 2017/00076

Klagomål från brukare om nämndens handläggning av
hennes barns ärende

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner inskickat yttrande.
Bakgrund

Till inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit två skrivelser samt
telefonsamtal från en förälder angående nämndens handläggning av hennes
barns ärende.
IVO begär att nämnden redogör för handläggningen av ärendet. Nämnden ska
redogöra för:


Utredning och matchning av familjehemmet (familjehemsutredning och
matchning ska bifogas).



Genomförande och uppföljning av placering (vårdplan och
genomförandeplan ska bifogas)



Nämndens hantering av synpunkter och klagomål från
vårdnadshavaren.



Nämndens egen bedömning av handläggningen. Om nämnden finner
brister lämnas nämnden möjlighet att komma in med eventuellt
vidtagna och planerade åtgärder.



Vad nämnden i övrigt önskar framföra med anledning av uppgifterna i
klagomålen.

Enhetschef, Sara Larsson har i skrivelse redogjort för handläggningen.
Skrivelsen utgör nämndens yttrande i ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-06-01
Yttrande tillsammans med bilagor upprättat av enhetschef Sara Larsson

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 179

Dnr 2017/00083

Ej verkställt beslut om kontaktfamilj, f.2013

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner inskickat yttrande.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande
av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap. 6 a § Socialtjänstlagen
(2001:453) SoL som gäller ej verkställt beslut i ett ärende avseende
kontaktfamilj.
Yttrandet ska innehålla:
En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med verkställighet
Beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och fått i
avvaktan på verkställighet samt när detta har skett.
Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och
avslutades om det inte framgår av begärda handlingar.
Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade insatser
i form av kontaktfamilj kan verkställas inom skälig tid.
Enhetschef har i skrivelse redogjort för skälen till dröjsmålet med verkställighet
samt redogjort för planering av verksamhet för att kunna verkställa beslut i tid.
Skrivelsen utgör nämndens yttrande i ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-06-01
Yttrande upprättat av enhetschef Sara Larsson

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 180

Dnr 2017/00084

Ej verkställt beslut om kontaktfamilj f. 2011

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner inskickat yttrande.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande
av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap. 6 a § Socialtjänstlagen
(2001:453) SoL som gäller ej verkställt beslut i ett ärende avseende
kontaktfamilj.
Yttrandet ska innehålla:
En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med verkställighet
Beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och fått i
avvaktan på verkställighet samt när detta har skett.
Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och
avslutades om det inte framgår av begärda handlingar.
Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade insatser
i form av kontaktfamilj kan verkställas inom skälig tid.
Enhetschef har i skrivelse redogjort för skälen till dröjsmålet med verkställighet
samt redogjort för planering av verksamhet för att kunna verkställa beslut i tid.
Skrivelsen utgör nämndens yttrande i ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-06-01
Yttrande upprättat av enhetschef Sara Larsson

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 181

Dnr 2016/00242

Handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i
hemmet med digital teknik

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att återta beslutet (Sn § 19/2017) som fattats
den 21 februari 2017 att anta upprättat förslag till handlingsplan.
2. Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till handlingsplan för
trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 21 februari 2017 att anta upprättat förslag till
handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med digital
teknik. I efterhand har framkommit att det är felaktigt dokument som har
antagits och socialnämnde behöver därför återta beslutet.
En överenskommelse mellan socialdepartementet och SKL om satsning på
eHälsa gjordes för 2013-2015. Vid socialstyrelsens senaste uppföljning framgår
att utvecklingen går långsamt. För att möta den långsamma utvecklingen har
stort fokus leget på att hitta de gemensamma utmaningar som kommunen ser,
för att sedan ge möjlighet att tillsammans lösa dessa och påskynda utvecklingen.
Syftet med handlingsplanen är att den ska stödja kommunen i den långsiktiga
planeringen vid införande av välfärdsteknik samt att ge möjlighet att samverka
med andra kommuner i Västra Götalandsregionen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Sn § 19/2017
Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson, vård- och
omsorgschef Britt Johansson, individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-04-25
Dokument: Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med
digital teknik, Mariestads kommun 2017-2021
Dokument: Dokument: § 84 Handlingsplan Trygghet, Service och Delaktighet i
hemmet med digital teknik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Snau § 181 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Kommunstyrelsen)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Myndighetschef Catharina Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 182

Dnr 2017/00060

Motion om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden avslår motionen.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
systematisera och strukturera sitt arbete inom äldreomsorgen utifrån den sk
Nackamodellen och införa en metod för vårdresursmätning. Vidare föreslår
Bivefors (SD) att resursfördelningen på särskilt boende ska ses över med syfte
att fördela de befintliga resurserna till verksamheterna och att Mariestads
kommun ska införa en trygghets- och säkerhetscertifierad äldreomsorg med en
kvalitetssäkring av service- och omvårdnadsinsatser. Slutligen föreslår Bivefors
(SD) att det ska genomföras en utredning som lämnar svar på frågan om det
finns något tekniskt baserat verksamhetssystem som kan behandla ett ärende
från ansökan till verkställighet och även göra en kartläggning av olika faktorer
för resursfördelning.
Mariestads kommun har tidigare haft ett resursfördelningssystem inom särskilt
boende men använder sig inte av det längre. Detta beror främst på ett
omfattande administrativt arbete och att förändringarna i vårdtyngden var
relativt små över tid vilket gjorde att resurserna fördelades relativt lika mellan
mätperioderna.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 (ks§ 130) att inte återansöka om
återcertifiering till ”En säker och trygg kommun/Safe Community”. I enlighet
med beslutet 2013-06-13 arbetar Folkhälsorådet med det skadeförebyggande
arbetet i kommunen.
Socialnämnden i Mariestads kommun använder idag verksamhetssystemet pro
capita. Bedömningen är att pro capita uppfyller krav på en obruten kedja från
ansökan till verkställighet. Socialnämnden använder sig också av ett system för
resursfördelning i hemtjänsten, Intraphone, och det är ett system som är
kompatibelt med pro capita.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-05-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Snau § 182 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 183

Dnr 2017/00061

Motion om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden avslår motionen.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
systematisera och strukturera sitt arbete inom handikappomsorg utifrån den sk
Nackamodellen och införa en metod för vårdresursmätning. Vidare föreslår
Bivefors (SD) att resursfördelningen på särskilt boende ska ses över med syfte
att fördela de befintliga resurserna till verksamheterna och att Mariestads
kommun ska införa en trygghets- och säkerhetscertifierad omsorg med en
kvalitetssäkring av service- och omvårdnadsinsatser. Slutligen föreslår Bivefors
(SD) att det ska genomföras en utredning som lämnar svar på frågan om det
finns något tekniskt baserat verksamhetssystem som kan behandla ett ärende
från ansökan till verkställighet och även göra en kartläggning av olika faktorer
för resursfördelning.
I verksamheten för särskilt boende LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, ska bemanningen vara erforderlig, fast och kollektiv som
ska täcka de boendes hela stödbehov, hela dygnet. Enligt LSS ska bostaden
tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Det innebär att bemanningen på
boendet ska motsvara behovet av stöd och hjälp hos de enskilda.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 (ks§ 130) att inte återansöka om
återcertifiering till ”En säker och trygg kommun/Safe Community”. I enlighet
med beslutet 2013-06-13 arbetar Folkhälsorådet med det skadeförebyggande
arbetet i kommunen.
Socialnämnden i Mariestads kommun använder idag verksamhetssystemet pro
capita. Bedömningen är att pro capita uppfyller krav på en obruten kedja från
ansökan till verkställighet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-05-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Snau § 183 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 184

Dnr 2017/00092

Nytt Samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel giltigt från och med 1 oktober 2017 till och med
30 september 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden antar föreslaget till ett treårigt Samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel med start 1 oktober 2017.
2. Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg bemyndigas att teckna
samarbetsavtalet med Västra Götalandsregionen.
Bakgrund

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom
hjälpmedelsområdet. Nu gällande Samarbetsavtal kring försörjning av
hjälpmedel gäller för perioden 1 oktober 2015 till 30 september 2017 och är
tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande samarbetsavtal
genomförts. Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den politiska
beredningsgruppen och SRO tagit fram ett förslag till nytt samarbetsavtal.
Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal
på tre år med start 1 oktober 2017 som gäller till 30 september 2020. Om inte
avtalet sägs upp 12 månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i
taget. Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi,
volym och kvalitet ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en
bredare uppföljning ska göras vart tredje år.
VästKoms styrelse har, 24 januari 2017 § 3, beslutat ställa sig bakom förslag till
ett treårigt Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med start 1
oktober 2017 och rekommenderar kommunalförbunden besluta att
rekommendera sina medlemskommuner att teckna avtalet med Västra
Götalandsregionen.
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse har, 31 mars 2017 § 24, beslutat att
rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till ett treårigt
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med start 1 oktober
2017 och att teckna avtalet med VGR.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-05-24
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Snau § 184 (forts.)

Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs kommunalförbund den 31 mars 2017,
§ 24
Förslag på Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan
kommunen och Västra Götalandsregionen

Expedierats till:
Socialnämnden
(VästKom)
(Skaraborgs Kommunalförbund)
(Kommunstyrelsen)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Vård- och omsorgschef Britt Johansson)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 185

Dnr 2017/00106

Tillfällig delegation under sommarmånaderna 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Bevilja delegation gällande beslut om serveringstillstånd till allmänheten under
enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle till ordföranden i socialnämnden, under
sommarperioden 2017 då socialnämnden inte sammanträder.
Bakgrund

Under den period av sommaren då socialnämnden inte sammanträder bör
nämnden ha den servicen att kunna bevilja tillfälliga serveringstillstånd.
Delegationsbesluten återrapporteras till socialnämnden på sammanträdet den 19
september 2017.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-05-16

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Alkoholinspektör Annica Bringsved)
(Socialnämndens ordförande Jan Hallström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 186

Dnr 2017/00105

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker,
Pizzeria Milano i Askevik, Sjötorp

Arbetsutskottets beslut

Bevilja Badalova Galibbota, organisationsnummer 662015-3343, Spånvägen
22B lgh 1101, 541 63 Skövde, servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten under perioden 170607--171001.
Servering kommer att ske i Pizzeria Milano i Askevik, med serveringstid;
Måndag-fredag kl 11.00-22.00, lördag kl 12.00-22.00 och söndag kl 12.00-21.00.
Servering kommer att inomhus samt i tillhörande uteservering.
Bakgrund

Badalova Galibbota har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 §
Alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten under perioden 170607—171001 i Pizzeria Milano i Askevik,
inne i restaurangen samt i tillhörande uteservering.
Servering kommer att ske i Pizzeria Milano i Askevik med serveringstid;
Måndag-fredag kl 11.00-22.00, lördag kl 12.00-22.00 och söndag kl 12.00-21.00.
Servering kommer att inomhus samt i tillhörande uteservering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved, 2017-05-22
Utredning upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved, 2017-05-22

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved
Pizzeria Milano i Askevik, Sjötorp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 187

Dnr 2017/00088

Redovisning av ej verkställda beslut år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut
kvartal 1, 2017 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen). IVO har om
beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite.
Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de
kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 1, 2017, rapporterar sektor stöd och omsorg 31 ej verkställda beslut.
16 beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 15 beslut enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
13 beslut är enligt LSS 9.9§, bostad för vuxna, är ej verkställda i tid. Fem
personer har erbjudits lägenhet och tackat ja men boendet är inte
inflyttningsklart. Fem personer har flyttat in på ett nybyggt boende170201 men
de har väntat mer än tre månader, en person har erbjudits boende men tackat
nej. Två personer har inte erbjudits på grund av resursbrist.
Två beslut enligt 9.4 § LSS, kontaktperson, är ej verkställda. Två personer kan
inte erbjudas på grund av resursbrist, det saknas lämpliga uppdragstagare.
13 beslut är enligt SoL 4:1 särskilt boende. Elva personer har inte kunnat
erbjudas bostad i tid på grund av resursbrist, vilket innebär att det inte finns
någon ledig bostad. Dessa elva beslut är nu verkställda men inte inom tre
månader och är därför rapporterade till IVO. En person har tackat nej till
erbjuden bostad, en person har dragit tillbaka sin ansökan.
Tre beslut om kontaktperson enligt SoL är ej verkställda samtliga på grund av
resursbrist, det saknas lämpliga personer.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-05-19
Dokument: Kvartalsrapport, inskickad 2017-04-18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Snau § 187 (forts.)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunfullmäktige)
(Kommunrevisorerna)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 188

Dnr 2017/00102

Ej verkställt beslut om bostad med särskild service för
vuxna eller annan särskild anpassad bostad, f. 1996

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar avge yttrande, enligt bilaga, till Inspektionen för vård
och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 28 a§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, som ej gäller verkställt beslut.
Att verkställigheten av beslutet om bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS blivit fördröjd kommer sig av att det tar en viss tid för att planera och
uppföra nybyggnation.
För att Mariestads kommun ska klara att tillgodose behovet av lägenheter i
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har Mariestads kommun under
de senaste två åren planerat för tre helt nya boenden. Ett av dessa blev klart för
inflyttning 2017-02-01, det andra är under uppförande och kommer att stå klart
2017-06-01 och det tredje blir klart 2017-12-15.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-05-19
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg upprättat av chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-05-19 tillsammans med bilagor; kopia av
utredning med beslut, journalanteckningar, beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott samt brev om erbjudande om lägenhet i nybyggd bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Inspektionen för vård och omsorg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 189

Dnr 2016/00254

Information/diskussion

Polisanmälan

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar nämnden om en
polisanmälan som gjorts inom hemtjänsten.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

