Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Hovden, tisdagen den 9 februari 2016 kl 8:30-14:30
Sammanträdet ajournerades 11:55-13:00.

Beslutande

Jan Hallström
Janne Jansson
May-Brith Jansson
Eivor Hallén
Anita Ahl
Marianne Johansson
Margareta Alexandersson
Leif Johansson
Sara Wallmon
Emil Gullbrantz
Inger Dernroth
Inger Farken
Lars Arestrand
Lars Idunger

Övriga deltagare

Lars Idunger
Lotta Hjoberg
Catharina Andersson
Annelie Lückner
Britt-Marie Kvist
Anneli Stridh Carlsson
Gunilla Frisk
Britt Johansson
Katrin Jedselius
Anette Karlsson
Pia Möller
Ann-Charlotte Sandsjö
Maria Johansson

(L)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(KD)
(S)
(V)
(C)
(C)
(MP)
(M)
(L)
(L)

Ordförande
Vice ordförande, deltog ej § 14
Ledamot
Ledamot, deltog ej § 14
Ledamot
Ledamot, deltog ej § 14
Ledamot
Ledamot, deltog ej §§ 14-18
Ledamot, deltog ej § 14, §§ 19-22
Ledamot, deltog ej §§ 19-22
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare, deltog ej § 14
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare §§15-22
Ersättare §§ 10-14
Chef sektor stöd och omsorg
Avdelningschef bistånd § 13, §§ 15-17
Enhetschef § 13
Enhetschef § 13
Biståndsbedömare § 13
Biståndsbedömare § 13
Vård- och omsorgschef § 13, §§ 15-17
§§ 19-22
Projektledare § 14
Chef IFO §§ 15-18
Ekonom §§ 15-17
Arbetscoach LSS § 21
Socialpedagog § 21

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10-22
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Sammanträdesdatum
2016-02-09

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-09

Anslagsdatum

2016-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-03-03

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Socialnämnden
SN § 10

Dnr 2016/00003

Redovisning av delegationsbeslut 2016

Individ- och familjeomsorgen, LSS, äldre- och handikappomsorg och
bostadsanpassning

Beslut för tiden fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-01-31 anmäls och läggs till
handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 5 och 19 januari

Protokollen anmäls och läggs till handlingarna.

Socialnämndens extra arbetsutskotts protokoll från den 25 januari

Protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

Mariestads Finska Förening, 05-2015-15, anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av
alkoholdrycker

Mariestads BoIS Hockey, 33-2016-2, 33-2016-1 och 33-2016-5, anmäls och läggs till
handlingarna.

Åtgärd avseende tillstånd för alkoholservering

Kanalkrogen Sjötorp, SN 2012-182-702, anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 11

Dnr 2016/00004

Handlingar att anmäla 2016
1. Skrivelse om att kompetenssatsning bör riktas mot LSS-verksamheter från
Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
SN 2016/27
2. Revisionsrapport avseende mottagandet av ensamkommande barn
KS 2015/422
3. Revisionsrapport avseende samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa
KS 2015/464
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 5

Socialnämnden
SN § 12

Dnr 2016/00005

Information från sektorchefen 2016

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Servicemätning via telefon och e-post
Sektorchefen Lotta Hjoberg informerar om genomförd servicemätning via telefon och
e-post i Mariestads kommun. Mätningen genomfördes under hösten 2015. Resultatet
jämförs med motsvarande resultat tidigare år samt med likvärdiga kommuner. Det
framförs inga anmärkningar mot socialnämndens verksamheter i mätningen.
Skrivelse till regionstyrelsens ordförande
Sektorchef Lotta Hjoberg informerar om att hon på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunchefen har upprättat en skrivelse till regionstyrelsens
ordförande Jonny Magnusson (M). Bakrunden till skrivelsen är att regionstyrelsens
ordförande har framfört kraftig kritik mot Mariestads kommun avseende bristen på
korttidsplatser samt kommunens relation med Skaraborgs sjukhus.
I Skrivelsen lämnar sektorchefen en verklighetsförankrad bild av kommunens
korttidsplatser och relationerna med Skaraborgs sjukhus. Den bild som sektorchefen
beskriver överensstämmer inte med den kritik som framfördes av regionstyrelsens
ordförande.
Skrivelsen skickades 2016-02-08.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 13

Dnr 2016/00028

Information om beslut till verkställighet i ordinärt boende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Bakgrund

På socialnämnden i januari 2016 framkom en del frågeställningar om
biståndsbedömningen och ärendeöverföringen till hemtjänst/hemsjukvård.
Biståndsbedömningen utgår från nämndens antagna riktlinjer och lagstiftning enligt
SoL/LSS samt följer lagen om samordnad vårdplanering.
Avdelningschef Catharina Andersson, enhetschef Annelie Lückner, enhetschef BrittMarie Kvist, biståndsbedömare Anneli Stridh Carlsson, biståndsbedömare Gunilla
Frisk samt vård- och omsorgschef Britt Johansson informerar om arbetet från
myndighetsutövning till utförardelen
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2016-01-25
Expedierats till:
Vård- och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 14

Dnr 2015/00317

Ansökan från Kooperative Lots (KLEF) Ekonomisk förening
numera Tanaad Koopertive Multi Tjänster (TKMT) ekonomisk
förening enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna Tanaad Koopertive Multi Tjänster (TKMT)
ekonomisk förening med organisationsnummer 769626- 4717 som extern utförare för
omfattningen hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård.
Med gällande förfrågningsunderlag, bilagor och godkänd ansökan som grund ska avtal
upprättas mellan parterna Mariestad kommuns socialnämnd och Tanaad Koopertive
Multi Tjänster (TKMT) ekonomisk förening, och undertecknas av behöriga företrädare.
Av avtalet ska framgå att det tidigast börjar gälla från och med 16 mars 2016 och från
och med detta datum har Mariestads kommun Tanaad Koopertive Multi Tjänster
(TKMT) ekonomisk förening som alternativ utförare av hemvård
Janne Jansson (S), Leif Johansson (S), Eivor Hallén (S), Marianne Johansson (S) samt
Inger Farken (MP) deltar inte i beslutet
Sara Wallmon (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009 och är ett frivilligt
verktyg för kommuner som vill konkurrensutsätta den egna verksamheten inom
socialtjänsten. Inom landstinget är vårdvalet obligatoriskt från och med 1 januari, 2010.
Detta innebär att makten flyttas från politikerna till medborgarna, att efter beviljat
bistånd från biståndsbedömarna, får brukaren själv välja vem som ska utföra insatserna.
Kommunen har fortfarande huvudansvaret för hela kedjan; utredning – beslut –
verkställighet – dokumentation – uppföljning och kvalitetssäkring. Detta förutsätter ett
avtal mellan kommunen och den alternativa utföraren.
Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation måste finnas på den nationella databasen för
att kommunen ska kunna säga att man har ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen.
Beslutsordning
I oktober 2008 beslutade socialnämnden att ansöka om pengar för att utreda om
Mariestads kommun skulle tillämpa LOV. Under år 2009 upprättades ett
beslutsunderlag och den 25 januari år 2010 beslutade kommunfullmäktige att införa
valfrihetssystemet i Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 14

Socialnämnden beslutade därefter om innehållet i valfrihetssystemet och den 15
september 2010 startade annonseringsförfarandet på den nationella databasen. Från
och med 2014-01-16 gjordes en ny webb-publicering av kommunens
förfrågningsunderlag för att presumtiva utförare skulle kunna ansöka om att bli
utförare i kommunen.
Inkommen ansökan
Ansökan har inkommit från Kooperative Lots (KLEF) Ekonomi förening, numera
Tanaad Koopertive Multi Tjänster (TKMT) ekonomisk förening, org.nr. 7696264717.
Föreningen TKMT ägs av Saed Abdullah och inkom med ansökan om att få utföra
insatser enligt förfrågningsunderlaget, service och omvårdnad. 2015-09-30.
Förfrågningsunderlaget inkom med delvis besvarade frågor och med delvis
efterfrågade bilagor. Ansvarig handläggare delger sökanden samma dag att ansökan är
mottagen via automatsvar i systemet TendSign. Ansökan granskas gentemot
förfrågningsunderlagets villkor och kravställan och 2015-10-28 efterfrågas
kompletteringar från företaget. Svar inkommer med kompletteringar 2015-11-12.
Dessa granskas på nytt och en ny förfrågan om kompletteringar sänds ut 2015-12-21
och med en inbjudan till ett genomgångsmöte 2016-01-08.
Samtliga delar i Mariestads kommun förfrågningsunderlag granskas i KLEFs ansökan
och noteras. Underlaget delges Socialnämnden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, 2015-12-22.
Underlag till beslut, Granskning av ansökan från Kooperative Lots (KLEF)
Ekonomisk förening enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Bildspel, ansökan från Kooperative Lots (KLEF) Ekonomi förening, numera Tanaad
Koopertive Multi Tjänster (TKMT) ekonomisk förening
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius
Tanaad Kooperative Multi Tjänster (TKMT) ekonomisk förening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 15

Dnr 2016/00015

Bokslut år 2015 för socialnämndens verksamheter

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett bokslut för socialnämndens verksamheter för år
2015.
Bokslutet för år 2015 visar på ett underskott i verksamheterna, Centralt -1 476 tkr, IFO
-6 703 tkr och VoO -48 tkr. Biståndsavdelningen visar ett överskott på +950 tkr. Totalt
underskott exklusive försörjningsstödet är – 7 277 tkr. Försörjningsstödet uppvisar ett
överskott om + 1 353 tkr.
IFO-chef Anette Karlsson, avdelningschef Catharina Andersson, avdelningschef Britt
Johansson samt ekonom Pia Möller informerar om socialnämndens bokslut för år
2015 på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson samt
ekonom Pia Möller. 2016-01-29, Bokslut år 2015 för socialnämndens verksamheter.
Bokslut år 2015 för socialnämndens verksamheter upprättad av ekonomerna Annica
Olsson och Pia Möller, sammanställning daterad 2016-01-29 (reviderad 2016-02-08),
Bokslut 2015 för IFO daterad 2016-01-28 och Bokslut 2015 för VoO daterad 2016-0129
Bokslut 2015, Investeringar, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller,
2016-01-29
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 16

Dnr 2016/00016

Ombudgetering 2015

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inte ombudgetera
nämndens underskott i driftbudgeten år 2015 om -7 277 tkr till år 2016.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ombudgetera nämndens
överskott i investeringsbudgeten om +1 678 tkr till år 2016.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas
resultat, som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras
inte automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott
ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte
ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
påverka får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan
myndighet.
Ekonomienheten har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsmedel från år 2015 till år 2016 för socialnämndens verksamheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg, ekonom Annica Olsson samt
ekonom Pia Möller. 2016-01-29, Ombudgetering från år 2015 till år 2016 för
socialnämndens verksamheter.
Ombudgering från 2015 till 2016 upprättat av ekonomer Annica Olsson och Pia
Möller, 2016-01-29.
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2015 till 2016, upprättat av ekonomer
Annica Olsson och Pia Möller, 2016-01-29
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 17

Dnr 2015/00051

Internkontroll år 2015

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern
kontroll är att:
-

Ha grepp över verksamhet och ekonomi
Styra mot effektivitet
Ha ordning och reda
Skapa trygghet

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-01-26.
Internkontrollplan 2015, daterad 2015-02-23.
Återrapportering av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2016-01-20.
Återrapportering av vård- och omsorgschef Britt Johansson, 2016-01-20.
Återrapportering av myndighetschef Catharina Andersson, 2016-02-04.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 18

Dnr 2016/00017

Revidering av beslut om socialnämndens och arbetsutskottets
sammanträdesdagar år 2016

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att revidera datum för socialnämndens och socialnämndens
arbetsutskotts sammanträden för år 2016 från och med kvartal 2, april månad 2016,
enligt nämndsekreterarens förslag.
2. Socialnämnden beslutar att arbetsutskott med individärenden två gånger i
månaden ska vara på prov och utvärderas av socialnämnden i juni år 2017.
Bakgrund

Socialnämnden har den 8 september 2015 beslutat att fastställa datum och tider för
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskotts sammanträden år 2016.
Socialnämndens arbetsutskott gav 2015-12-15 nämndsekreteraren i uppdrag att
upprätta ett förslag till att förlägga arbetsutskott för individärenden två gånger i
månaden från och med kvartal 2, april månad 2016.
För att arbetsutskotten med individärenden ska komma med minst en veckas
mellanrum behöver socialnämndens sammanträden flyttas fram en vecka. Att
socialnämnden flyttas istället för arbetsutskottet är att arbetsutskottet ska behandla
ekonomiska avstämningar och prognoser innan de underställs nämnden.
Fördelen med arbetsutskott två gånger i månaden är att minimera extra arbetsutskott.
Nackdelar med arbetsutskott för individärenden två gånger i månaden är att
socialnämnden får äldre ekonomiskt underlag än tidigare. Det blir fler sammanträden
som innebär ökade kostnader och ökad administration. Vid eventuellt underskott i
prognos blir tiden kortare för att besluta om åtgärder. Socialnämnden kommer inte att
sammanträda på samma dag i månaden som övriga nämnder.
Nämndsekreteraren lämnar följande förslag på datum och tider för socialnämndenoch arbetsutskottets sammanträden från och med kvartal 2 år 2016:
Socialnämnden
Tisdagar kl. 08:30 i Vänersalen/Hovden, Stadshuset
12 april
17 maj
21 juni
13 september
18 oktober
15 november
20 december
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 18

Socialnämndens arbetsutskott
Tisdagar kl. 08:30 i Hemön, Stadshuset
29 mars
5 april (individärenden) och 19 april (individärenden)
3 maj, 10 maj (individärenden) och 24 maj (individärenden)
7 juni, 14 juni (individärenden) och 28 juni (individärenden)
30 augusti
6 september (individärenden) och 20 september (individärenden)
4 oktober, 11 oktober (individärenden) och 25 oktober (individärenden)
1 november, 8 november (individärenden) och 22 november (individärenden)
6 december, 13 december (individärenden) och 27 december (individärenden)
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson och administrativ chef Ola
Blomberg, 2016-01-18
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur
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Socialnämnden
SN § 19

Dnr 2015/00316

Handlingsplan för folkhälsostrategi år 2016 för individ- och
familjeomsorgsavdelningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta Handlingsplan för folkhälsostrategi och
miljömålsarbetet för år 2016 för individ- och familjeomsorgsavdelningen
Bakgrund

Kommunstyrelsen har antagit en övergripande strategi för folkhälsa, tillgänglighet och
miljöarbete för åren 2014-2017. Varje nämnd formulerar sina handlingsplaner för att
nå de mål som anges i strategin.
Ohälsa hos personer med funktionsnedsättning beror inte endast på
funktionsnedsättningen utan kan ha ett samband med andra faktorer såsom brist på
inflytande, ekonomisk otrygghet och bristande tillgänglighet i samhället. Skulle detta
förbättras samtidigt som levnadsvanorna förbättras skulle ohälsan kunna minska med
en tredjedel.
I barndomen skapas förutsättningarna för en god hälsa. De levnadsmönster och
vanor som grundläggs i unga år följer ofta med och påverkar resten av livet. Barn och
unga kan inte alltid välja den miljö de lever i och är extra känsliga för yttre påverkan.
De långsiktiga effekterna av förebyggande insatser för att skapa goda livsvillkor och
levnadsvanor kan av denna anledning vara särskilt stora om de sätts in tidigt i livet.
De insatser som ges till barn och unga kan alltså betraktas som en investering som
kommer människor till del senare i livet.
Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt
samband med hälsa. Tillgång till arbete eller annan sysselsättning är en av de
viktigaste förutsättningarna för egenförsörjning, det gäller oavsett ålders- eller
målgrupp. Förutsättningarna ser olika ut för olika målgrupper – och individer.
Oberoende av utbildningsnivå har bland annat personer med utländsk bakgrund och
personer med funktionsnedsättning svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
De målområden folkhälsostrategin omfattar är:
-

Delaktighet och inflytande
Trygga och goda uppväxtvillkor
Goda levnadsvanor

Individ- och familjeomsorgen presenterar en uppföljning av arbete som pågått under
år 2015 samt i handlingsplanen för 2016 det fortsatta arbetet för att nå kommunens
uppsatta mål.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SN § 19

Miljö
I Mariestads kommun finns både politiskt antagna lokala miljömål och riktlinjer kring
miljö som kommunen ska arbeta efter. Sektorerna och verksamheterna berörs på olika
sätt. Åtgärderna ska spegla hur sektorerna och verksamheterna bidrar till att nå
miljömålen och ser till att riktlinjerna följs.
En uppföljning visar att verksamheterna följer riktlinjerna för miljömålen väl men att
ökad verksamhet och en ökad samverkan får som följd att resorna också ökar. Målet
att minska resor kan inte nås av individ- och familjeomsorgens verksamheter under
2015 eller 2016.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg.
Handlingsplan, folkhälsostrategi och miljömålsarbete i Mariestad 2015.
Handlingsplan, Folkhälsostrategi och miljömålsarbete i Mariestad 2016
Expedierats till:
Folkhälsoplanerare Gunilla Karlsson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 16

Socialnämnden
SN § 20

Dnr 2016/00001

Handlingsplan för folkhälsostrategi år 2016 för Vård- och
omsorgsavdelningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar anta Handlingsplan för folkhälsostrategi och miljömålsarbetet
för år 2016 för Bistånd/Vård och omsorgsavdelningen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har antagit en övergripande strategi för folkhälsan, tillgänglighet
och miljöarbete för åren 2014-2017. Varje nämnd formulerar sina handlingsplaner för
att nå de mål som anges i strategin. Handlingsplanen består både av mål för
myndighets- och utförardelen.
Handlingsplanen innehåller aktiviteter som handlar om att personalens arbetssätt ska
inbjuda den enskilde till delaktighet och inflytande och stimulera till goda
levnadsvanor.
Uppföljning av målen i handlingsplanen redovisas del för folkhälsorådet samt i
verksamhetsberättelsen för 2016.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson, biståndschef Catharina
Andersson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-01-25
Handlingsplan 2016, Folkhälsostrategi i Mariestad
Expedierats till:
Folkhälsoplanerare Gunilla Karlsson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 17

Socialnämnden
SN § 21

Dnr 2015/00318

Redovisning av brukarenkät Pict-O-Stat

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Under förra året fick Skaraborgs kommunalförbund i uppdrag av socialcheferna att
genomföra ett projekt som innebär att stärka brukarmedverkan och initiera,
genomföra och utveckla systematiskt uppföljning inom området stöd till personer med
funktionsnedsättning.
Arbetscoach Ann-Charlotte Sandsjö och socialpedagog Maria Johansson redovisar
brukarenkäten på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av vård och omsorgschef Britt Johansson, 2015-12-21
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Enhetschef Margareta Fahlström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 18

Socialnämnden
SN § 22

Dnr 2016/00012

Verksamhetsplaner 2016 för sektor stöd och omsorg

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta upprättade förslag tillverksamhetsplaner år 2016 för
biståndsavdelningen, individ- och familjeomsorgsavdelningen samt vård och
omsorgsavdelningen.
Bakgrund

Socialnämnden beslutar årligen att anta en plan för varje avdelning. Planerna beskriver
inriktning, kvalitetsarbetet, arbetsmetoder, samverkan, kommande rekryteringsbehov
och internbudget.
Verksamhetsplanen ska sedan följas upp med en berättelse som beskriver på vilket sätt
verksamheten har utförts och vilka mål som har uppnåtts.
Efter att verksamhetsplanen har antagits av socialnämnden kommer den vara
vägledande i arbetet på enhetschefsnivå.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson och chef för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-01-18.
Verksamhetsplan 2016 Biståndsavdelningen upprättad av avdelningschef Catharina
Andersson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg.
Verksamhetsplan 2016 Individ- och familjeomsorgsavdelningen upprättad av
avdelningschef Anette Karlsson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg.
Verksamhetsplan 2016 Vård och omsorgsavdelningen upprättad av avdelningschef
Britt Johansson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg.
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

