Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdag den 27 februari 2018 kl 08:30-14:45
Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-13:00

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Sebastian Clausson (S), vice ordförande
Leif Johansson (S), ledamot
Eivor Hallén (S), ledamot
Fred Bruns (S), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot ej §§ 31-36
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot ej §§ 33-36
Urban Claesson (M), ledamot
Erik Nilsson (V), tjänstgörande ersättare
Inger Dernroth (C), tjänstgörande ersättare
Gunilla Strindevall (C), tjänstgörande ersättare §§ 31-36
Lillemor Ågren (S), tjänstgörande ersättare §§ 33-36

Övriga deltagare

Lillemor Ågren (S), ersättare §§ 22-32
Gunilla Strindevall (C), ersättare §§ 22-30
Annica Olsson, ekonomienhetschef §§ 23-26
Britt Johansson, vård- och omsorgschef §§ 23-27
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 23-30
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 24-31
Katrin Jedselius, verksamhetsutvecklare §§ 27-28
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 32
Anna-Karin Yséus, grundskolechef § 31
Dan Hjalmarsson, fastighetsförvaltare § 31
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Sebastian Clausson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Sebastian Clausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 22-36

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-02-27

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-27

Anslagsdatum

2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-03-28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 22

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 23

Dnr 2018/00008

Bokslut 2017 för socialnämndens verksamheter

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett bokslut för socialnämndens verksamheter
för år 2017.
Bokslutet för år 2017 visar på ett underskott i verksamheterna på -2 349 tkr
exkl. försörjningsstöd. Underskottet fördelar sig enligt följande; Centralt -112
tkr, IFO -9 012 tkr, VoO +6 681 tkr och Biståndsavdelningen +94 tkr. Totalt
underskott inkl. försörjningsstödet är -2 869 tkr. Försörjningsstödet uppvisar
ett underskott om -520 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-30
Dokument: Bokslut år 2017 för socialnämndens verksamheter, översikt,
daterat 2018-01-30
Dokument: Bokslut år 2017 för socialnämndens verksamheter, detaljer,
daterat 2018-01-30
Dokument: Investeringar 2017, daterat 2018-01-30
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 24

Dnr 2018/00009

Ombudgetering av drift- och investeringsmedel från år 2017
till år 2018 för socialnämndens verksamheter

Beslut

1. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att inte ombudgetera
underskottet i driftbudgeten om -2 869 tkr.
2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 2 000 tkr av
överskottet i investeringsbudgeten ska ombudgeteras.
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 2017 till år 2018 för socialnämndens verksamheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-30
Dokument: Ombudgetering från 2017 till 2018, daterat 2018-01-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 24 (forts.)

Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 25

Dnr 2018/00032

Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för
socialnämndens verksamheter

Beslut

Socialnämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads
kommun år 2017.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2017 för socialnämndens verksamheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-30
Dokument: Slutredovisade investeringsprojekt 2017

Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 26

Dnr 2016/00235

Uppföljning av internkontrollplan för 2017

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 arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-30
Dokument: Internkontrollplan 2017, uppföljning, daterad 2018-01-08

Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 27

Dnr 2018/00010

Internkontrollplan 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2018.
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.
Den fastställs årligen av nämnden.
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen vid de fyra ekonomiska
prognostillfällena under året.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-08
Dokument: Internkontrollplan år 2018, daterad 2017-12-18

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård-och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 28

Dnr 2017/00004

Redovisning av socialnämndens mål 2017 (bokslut)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens mål
2017.
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.( Mål nr 3 har skett i
samverkan med utbildningsnämnden).
4. Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer.
5. Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-02-02
Dokument: Rapport om Mål årsredovisning 2017 för socialnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 28 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård-och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson
Arbetsmarknadschef Joakim Stier
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 29

Dnr 2018/00014

Verksamhetsberättelser för sektor stöd och omsorg 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna för
socialnämndens verksamheter i sektor stöd och omsorg för 2017.
Bakgrund

Inför varje verksamhetsår upprättas och antas verksamhetsplaner för varje
avdelning, för kommande verksamhetsår. Planerna används under året som
underlag till de områden socialnämnden beslutar att arbeta med. Planerna följs
upp av verksamhetsberättelser för respektive avdelningar som en del av
kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter.
Verksamhetsberättelserna återger om avdelningarna uppnått de av
socialnämnden satta målen och utvecklats i sitt förbättringsarbete.
Verksamhetsberättelserna ligger också till grund för nya mål, beslut om
förbättringsområden och andra ställningstaganden inför kommande
verksamhetsår.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

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, 2018-02-05
Dokument: Förslag på verksamhetsberättelse 2017, Biståndsavdelningen
Dokument: Förslag på verksamhetsberättelse 2017, Vård- och
omsorgsavdelningen
Dokument: Förslag på verksamhetsberättelse 2017, Individ- och
familjeomsorgsavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Sn § 29 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 30

Dnr 2018/00015

Verksamhetsplaner för sektor stöd och omsorg 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta verksamhetsplaner för socialnämndens
verksamheter i sektor stöd och omsorg för 2018.
Bakgrund

Socialnämnden beslutar årligen att anta en plan för varje avdelning. Planerna
beskriver inriktning, kvalitetsarbete, arbetsmetoder, samverkan, internbudget,
politiskt beslutade mål och prioriterade verksamhetsområden.
Verksamhetsplanerna används som styrdokument under verksamhetsåret.
Verksamhetsplanerna ska sedan följas upp med en berättelse som beskriver på
vilket sätt verksamheten har utförts och vilka mål man uppnått.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

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, 2018-02-05
Dokument: Förslag på Verksamhetsplan 2018, Biståndsavdelningen
Dokument: Förslag på Verksamhetsplan 2018, Vård- och omsorgsavdelningen
Dokument: Förslag på Verksamhetsplan 2018, Individ- och
familjeomsorgsavdelningen
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 31

Dnr 2018/00029

Sektorövergripande Närvaroteam Victoria

Beslut

1. Socialnämnden beslutar bidra med resurs motsvarande en
familjebehandlare till ett Närvaroteam.
2. Socialnämnden beslutar att finansiera Närvaroteamet genom att
omfördela budgeterade medel avseende placeringar med 600 tkr.
Bakgrund

Barn och unga i Mariestads kommun ska växa upp under trygga och goda
förhållanden. Alla barn och unga ska ges möjlighet till goda uppväxtvillkor i
kommunen och ges förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa för att
senare utvecklas till goda samhällsmedborgare. Det finns barn och unga som av
olika anledningar inte förmår fullfölja sin skolgång eller som lever i otrygga
miljöer. För dessa barn och unga behöver socialnämnden och
utbildningsnämnden ytterligare utveckla samverkansformer. Grundskolechef
och individ- och familjeomsorgschef har på uppdrag av sektorchefer gjort en
översyn av pågående arbete, inhämtat information från andra kommuner,
studerat hem för vård eller boenden och sammanställt resultatet.
Målsättningen med arbetet är att minska antalet hemmasittare/school-dropouts genom att arbeta mer förebyggande och främjande samt skapa fler
lösningar på hemmaplan så att det endast i undantagsfall blir aktuellt med
externa placeringar. Denna målgrupp har ofta en komplex problematik och en
framgångsfaktor i arbetet med dessa barn/unga/elever är att rätt stöd sätts in
samtidigt från skola och socialtjänst. Genom samordnade insatser och fler
gemensamma arbetssätt kan detta lättare uppnås.
Det finns redan idag mycket resurser i kommunal regi för att stödja barn, unga
och familjer. Det finns även olika former av boenden och avlastingsformer för
dem som så behöver. Det som saknas är ett sammansatt team, ett Närvaroteam,
med olika kompetenser som kan arbeta riktat mot den unge och dennes familj.
Teamet utgörs av till exempel lärare, socialpedagog och fritidspedagog. Genom
att kombinera Närvaroteamet med befintliga resurser stärks möjligheten för alla
barn att gå i skolan i Mariestads kommun.
Syftet med teamet är att utifrån det enskilda barnets behov och förmågor och i
kombination med de olika verksamheternas ordinarie resurser överbrygga och
undanröja hinder och svårigheter som hindrar dem från att lyckas i vardagen, i
såväl skola, fritid och i hemmet.
Teamet har ett perspektiv över hela dygnet och har ett samarbete med bland
annat familjebehandling, boenden, fältsekreterare/assistent, Elvärket, som
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Sn § 31 (forts.)

gynnar den unges utveckling och hälsa. Uppskattningsvis kan teamet arbeta
med ca 10 unga åt gången.
Ytterligare en viktig funktion för Närvaroteamet är att fungera vägledande för
befintliga professioner inom verksamheterna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-23
Dokument: Sektorövergripande Närvaroteam, upprättat av individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson och grundskolechef Anna-Karin Yséus

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 32

Dnr 2018/00012

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelsen 2017.
Bakgrund

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) senast 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som uppnåtts
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av
den.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund och chef
för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-22
Dokument: Patientsäkerhetsberättelsen 2017

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 33

Dnr 2016/00076

Uppdrag om revidering i riktlinjer av serveringstillstånd återtagande av beslut

Beslut

Socialnämnden beslutar att återta beslut fattat av arbetsutskottet den 24 maj
2016 (Snau § 211).
Bakgrund

På socialnämndens arbetsutskott den 24 maj 2016 beslutade arbetsutskottet att
ge sektorchefen i uppdrag att revidera riktlinjer av serveringstillstånd avseende
utökad serveringstid i samband med studentfirande.
I riktlinjerna för serveringstillstånd finns redan idag en möjlighet till utökad
serveringstid till kl. 03:00 vid studentfirande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-02-06
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott, 2018-05-24, § 211
Dokument: Riktlinjer för serveringstillstånd i Mariestads kommun, reviderade
senast 2016-05-17

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 34

Dnr 2018/00011

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta revidering av delegeringsordningen för
socialnämnden med följande ändring i punkt 1 på sidan 14:
enhetschef får besluta om tillfälligt bistånd i form av vård i hem för vård eller boende, högst
två månader istället för tre månader.
Bakgrund

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommun eller landsting att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegaten träder in i nämndens ställe. Beslut som fattas av delegat är juridiskt
ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnd i samband med att beslutet
anmäls. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett
nämndbeslut. Ersättare för delegat är överordnad personal.
Delegeringsordningen utgör en förteckning av nämndens delegation till
verksamhetens tjänstemän. Den 20 december 2016 beslutade socialnämnden att
anta delegeringsordningen för socialnämnden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-02-07
Dokument: Förslag till revidering av Delegeringsordning för socialnämnden
Expedierats till:
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 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 35

Dnr 2018/00013

Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamheter

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta upprättad dokumenthanteringsplan för
socialnämndens verksamheter med redaktionella förändringar under rubriken
”Räkenskaper” på sidan 4.
Bakgrund

En dokumenthanteringsplan har upprättats för socialnämndens verksamheter
inom sektor stöd och omsorg. Planen ersätter de tidigare
dokumenthanteringsplanerna för nämndens olika verksamheter och har
upprättats av kommunarkivarien.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget med redaktionella
förändringar under rubriken ”Räkenskaper” på sidan 4.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-02-06
Dokument: Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamheter
upprättad av kommunarkivarie Daniel Pubols, 2018-01-18

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Socialnämnden
Sn § 36

Dnr 2017/00137

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslaget till Överenskommelse om samverkan
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om
Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård.
Bakgrund

Västra Götalandsregionen, VGR, har enligt Tandvårdslagen (1985:125) ansvar
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. De som är berättigade till
nödvändig tandvård och munhälsobedömning är oftast individer som har svårt
att föra sin egen talan. De har stort behov av hjälp och stöd till följd av fysiskt
eller psykiskt funktionshinder.
De som har rätt till nödvändig tandvård ska erbjudas munhälsobedömning och
ges möjlighet till god munhälsa. De flesta är till följd av sitt funktionshinder
kända inom den kommunala hälso- och sjukvården och inom Socialtjänsten.
Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter.
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland och
VGR, ska parterna i en överenskommelse reglera samverkan, uppföljning samt
utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård.
Ett förslag till överenskommelse som beskriver huvudmännens gemensamma
ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig tandvård har tagits fram.
Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att ställa sig bakom förslaget och
rekommenderar medlemskommunerna att anta överenskommelsen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förlag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

Sn § 36 (forts.)

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-02-07
Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs Kommunalförbund den 8 december
2017, § 102
Dokument: Förslag på Överenskommelse om samverkan mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa –
uppsökande och nödvändig tandvård

Expedierats till:
Skaraborgs Kommunalförbund
Kommunstyrelsen
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

