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Beslutande organ Socialnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset/på distans kl. 08:30-11:00 
 

Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 
Urban Claesson (M), ledamot (deltar på distans) 
Henrik Andersson (M), ledamot §§ 106-108 
Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot (deltar på distans) 
Karin Reboli (M), ledamot (deltar på distans) 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Marianne Johansson (S), ledamot (deltar på distans) 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot (deltar på distans) 
Riitta Holmblad (SD), ledamot (deltar på distans) 
Yvonne Gogolin (M), tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 
Ninni Larsson (S), tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 
Marie Molin (S), tjänstgörande ersättare (deltar på distans) 
Heléne Stengel (M), tjänstgörande ersättare §§ 109-119 (delar på distans) 
 

Övriga deltagare Heléne Stengel (M), ersättare §§ 106-108 (deltar på distans) 
Amanda Henrysson (C), ersättare (deltar på distans) 
Catarina Läth (V), ersättare §§ 106-108 (deltar på distans) 
Gudrun Sjöberg (SD), ersättare (deltar på distans) 
Daniel Andersson, controller §§ 107-109 (deltar på distans) 
Cecilia Gustafsson, controller §§ 107-109 (deltar på distans) 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 110-112 (deltar på distans) 
Anitta Into, avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef (deltar på 
distans) 
Anette Karlsson, avdelningschef IFO barn och unga/LSS (deltar på distans) 
Malin Wihlborg, avdelningschef vård- och omsorg §§ 106-114 (deltar på 
distans) 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 106-119 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-28 

Anslagsdatum 2021-10-05 Anslaget tas ner 2021-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens sammanträde på distans 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av    
covid-19 har socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) beslutat att 
genomföra socialnämndens sammanträde med deltagande på distans       
(Kf § 23/2020). Socialnämndens arbetsutskott, socialchef och sekreterare 
finns fysiskt på plats i sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på 
distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. 
Ordförande kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt 
sammanträde. 

Socialnämnden ordförande Richard Thorell (M) inleder sammanträdet med 
att informera om det praktiska tillvägagångssättet vid den digitala 
sammanträdesformen. 
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Socialnämnden 

Sn § 106                                                   Dnr 2021/00005  

Godkännande av dagordning 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.      

 

 
 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-28 

Sida 5 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Socialnämnden 

Sn § 107                                                   Dnr 2021/00054  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning med prognos och 
delårsrapport 2021, tertial 2 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom vidtagna 
åtgärder.  
 
Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning).   
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 2, 
protokollsanteckning).  
 
Marie Engström Rosengren (V), Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne 
Johansson (S), Ninni Larsson (S) och Marie Molin (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.     

Bakgrund 

Delårsbokslutet för sektor stöd och omsorg visar på ett prognostiserat 
underskott på 6,8 mkr (miljoner kronor), detta trots att vi har haft kostnader 
som inte har gått att förutse avseende förbrukningsmaterial och uteblivna 
intäkter inom integration på 17,5 mkr. Det verkliga underskottet ligger dock 
inom IFO barn- och unga, främst placeringar utanför det egna hemmet samt 
kostnaden för försörjningsstöd. Detta är kostnader som under flera år inte 
inrymts inom budget. 
 
Prognosen är en förbättring jämfört med tidigare uppskattningar under året. 
 
Det pågår en rad olika åtgärder för att nå ännu bättre effektivitet: 

• Vård- och omsorgsavdelningen ska under resten av året minska sina 
kostnader med 2 miljoner genom mycket strikta förutsättningar för 
nyanställning av undersköterskor. 

• Översyn av hur integrationsarbetet kan anpassas till rådande 
budgetförutsättningar som kan innebära varsel av personal. 

• Översyn av hur förbrukningsmaterialet används för att säkerställa att 
det inte går åt mer än det som faktiskt behövs. 

• Bemanningshandboken ska uppdateras. 
• Konsulterna inom IFO barn- och unga ska avvecklas under hösten. 
• Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta 

placeringar i tid, kompetenshöja vår egen personal samt hitta nya 
arbetssätt med befintliga resurser både inom och utanför sektorn 
fortsätter.  
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• Översyn av placerade barn och unga för att planera för avslut eller 
mindre krävande vård. 

• Annan planering för två ensamkommande unga, som ska ge en lägre 
kostnad pågår.  

• Fortsatt analys sker för att hitta vägar framåt för att medborgarna ska 
komma till egen försörjning utanför försörjningsstödet. 

• Flertal projekt har startats, både med insatser men också för olika 
genomlysningar av målgrupperna och vilka insatser som finns att tillgå 
för individer som lever med försörjningsstöd och hur dessa ska kunna 
göra stegförflyttningar mot egen försörjning.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar på att punkt 1 i åtgärdslistan ”Vård- och 
omsorgsavdelningen ska under resten av året minska sina kostnader med 2 
miljoner genom mycket strikta förutsättningar för nyanställning av 
undersköterskor” ska utgå. 
 
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna tillstyrker Engström Rosengrens 
(V) yrkande. 
 
Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslagen under proposition och 
finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Marie Engström Rosengren (V) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden. 
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-13 

Dokument: Delårsrapport för socialnämndens verksamheter – augusti 2021 
(Stratsysrapport)tillsammans med reviderad rapport inkl. härledning.  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Controller Cecilia Gustafsson 
Controller Daniel Andersson 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg  
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Socialnämnden 

Sn § 108                                                   Dnr 2020/00209  

Redovisning årshjulet, september 2021 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Socialnämnden har ett årshjul för uppföljning av ekonomi och verksamhet. I 
september månad redovisas sjuktalen samt över tid och mertid. 
 
Verksamheten ser att sjuktalen nästan är på en mer normal nivå.  
 
Övertidsarbetet har ökat och det beror främst på brist på undersköterskor och 
att det är allt svårare att rekrytera personal på sommaren.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-08 

Dokument: Uppföljning årshjulet, september 2021 (Stratsysrapport)  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 109                                                   Dnr 2021/00167  

Ekonomisk jämförelse från Kolada.se 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

I socialnämndens årshjul för uppföljning av sektorns verksamhet ingår det att 
varje år presentera siffror från Kolada.se om hur socialnämnden i Mariestads 
kommun använder sina ekonomiska medel i jämförelse med andra kommuner. 
 
Det urval av kommuner som följs är de samma år från år för att på så sätt 
kunna göra jämförelser avseende förändringar. 
 
Denna rapport avser endast ekonomi. Det finns många olika parametrar att 
följa och rapporten redovisar ett urval av dessa.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-06 

Dokument: PM jämförelser Kolada  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 110                                                   Dnr 2021/00149  

Anmälan enligt lex Maria 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Patient som är inskriven i den kommunala hälso-och sjukvården för hjälp med 
sin läkemedelshantering. Under fyra dygn så öppnar inte patienten dörren när 
omsorgspersonalen kommer för att överlämna läkemedel. Först på fjärde 
dygnet tillkallas polis och man hittar då patienten liggande på golvet inne i 
bostaden. Patienten har då ådragit sig rabdomyolys (skelettmuskelsönderfall), 
infektion och flera trycksår. 
 
Av 3 kap. 5 § första stycket i Patientsäkerhetslagen (2010:659) så ska 
vårdgivaren anmäla händelser som har medfört en vårdskada till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2021-09-07 

Lex Maria utredning, 2021-09-07  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund 
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Socialnämnden 

Sn § 111                                                   Dnr 2021/00170  

Åtgärder för säker och god vård 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Det blir allt svårare att rekrytera utbildade undersköterskor till alla våra 
verksamheter. Under 2020 har det inträffat några avvikelser där kompetensbrist 
varit vid handen. Över tid riskerar också den grundläggande basala 
omvårdnaden att försämras då allt fler av de anställda har bristande kompetens 
på olika områden. 
 
För att säkra en god och säker vård har två åtgärder vidtagits: 
 

- Ett årshjul för kompetensstabilitet avseende den basala 
omvårdnaden har upprättas. Årshjulet anger olika punkter som 
återkommande ska tas upp på APT inom de omvårdande 
verksamheterna. Det är enhetschefens ansvar att det blir gjort och det 
är verksamhetens sjuksköterska som har ansvar för innehållet. Områden 
som ingår är sårvård, demens, rehabiliterande förhållningssätt, tandvård, 
kost och näring samt läkemedelshantering. 

 
- Ett förbättringsprojekt avseende differentiering av  

arbetsuppgifter för undersköterskor har startats. ”Starka 
undersköterskor för en säkrare vård”. Det finns flera områden i den 
kommunala vården som kräver särskild kunskap exempelvis och det 
måste vi ta hänsyn till när arbetsuppgifter ska fördelas mellan 
medarbetare. Vi kan inte längre tänka att alla kan lika mycket. 
Undersköterskornas arbetsuppgifter ska differentieras utifrån  
kompetensnivå hos den enskilda undersköterskan och vi måste byta 
fokus till att uppmuntra dem som vill vara lite mer specialiserade i sitt 
uppdrag, detta för en säkrare vård. 

 
Enhetscheferna inom vård och omsorg har i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till hur detta ska gå till. 

 
Båda dessa åtgärder ska hanteras med hänsyn tagen till ”kompetenstrappan”.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-06 

Dokument: Starka undersköterskor för säkrare vård 

Dokument: Årshjul för kompetensstabilitet 

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 112                                                   Dnr 2021/00168  

Kompetenstrappan 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Att arbeta inom sektor stöd och omsorg, avsett om du är undersköterska, 
socionom eller sjuksköterska, kräver en personlig mognad. En mognad som 
förvärvas över tid och där arbetsgivaren måste ha både förståelse för och 
verktyg att stödja.  

Den som har uppnått en högre mognad och förståelse för sitt uppdrag blir 
bättre på att hantera svåra situationer som kan påverka den enskilde 
medarbetaren i stor utsträckning. För chefer som är satta att leda och fördela 
arbetet är det en viktig kunskap att veta vem som klarar vad men det är också 
viktigt för medarbetaren att tillsammans med chefen komma fram till var man 
själv befinner sig i utvecklingen. 

Den som har en högre självständighet och förmåga att hantera sig själv i arbetet 
kan ges mer avancerade arbetsuppgifter och ska också premieras för det. 
Hur fördelning av löneutrymme kan användas i förhållande till denna 
kompetenstrappa ska arbetas vidare med i sektorns samverkan med berörda 
fackförbund.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-06 

Dokument: Kompetenstrappan för anställda inom sektor stöd och omsorg i 
Mariestads kommun  
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Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 113                                                   Dnr 2021/00119  

Utredning och beräkning av brytpunkt för 
kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Kostnaden för hela äldreomsorgen i Mariestads kommun fördelat på antal 
invånare över 65 år är lägre än snittet i riket. Under 2019 hade äldreomsorgen i 
Mariestads kommun en nettokostnadsavvikelse på minus 9,4 att jämföra med 
snittet i riket på minus 0,1.  
 
Andelen invånare i Mariestad över 65 år med hemtjänst är lägre än i övriga 
jämnstora kommuner och riket. Brukarnöjdheten är jämförelsevis mycket hög 
och kostnaden likaså. När man tittar på genomsnittligt antal beviljade 
hemtjänsttimmar per brukare och månad ser vi däremot en stadig ökning i 
Mariestad de senaste åren till skillnad från riket där nivån är oförändrad de 
senaste åren. Tittar man på andelen hemtjänsttagare med stor omfattning 
(timmar och/eller insatser) ser vi samma förhållande.  
 
Till skillnad från hemtjänsten i Mariestad har det särskilda boendet en motsatt 
utveckling. Andelen invånare över 65 år i särskilt boende är mycket under 
genomsnittet i länet, riket och jämfört med andra jämnstora kommuner. 
Kostnaden per invånare över 65 år är betydligt lägre än övriga kommuner i 
länet, andra jämnstora kommuner i riket och genomsnittet för alla kommuner i 
riket. 
 
En fortsatt utveckling av hemtjänsten i Mariestad behöver vägas mot att 
kostnader för hemtjänsten fördelat på invånare över 65 år redan idag är 
betydligt högre än vad särskilt boende kostar per invånare över 65 år. Det är 
angeläget att se över balansen mellan hemtjänst och särskilt boende vad gäller 
kvalitet, kvantitet och kostnad. 

Beräkning av brytpunkt för hemvård respektive särskilt boende 
Den genomsnittliga dygnskostnaden för särskilt boende i Mariestad 2021 är 
1 340 kronor. Kostnaden för hemvård i Mariestad 2021 är 373 kronor per 
timme i tätort och 458 kronor per timme i landsbygd. Detta innebär att en 
brukare som har 3,6 timmar hemvård per dygn och bor i tätort eller en brukare 
som har 2,9 timmar hemvård per dygn och bor i landsbygd genererar lika stora 
kostnader som en person i ett dygn i särskilt boende i Mariestad. 
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Brytpunkten för när det är dyrare med hemvård jämfört med särskilt boende är 
vid 3,6 timmar per dygn i tätort alternativt 2,9 timmar per dygn i landsbygd. För 
tätort blir detta 112 timmar/31 dagar. På landsbygd blir det  
89 timmar/31 dagar. 
 
I dag har 23 personer beslut som beräknas ta mer än 120 timmar eller mer per 
31 dagar att verkställa. Fördelat mellan 121 timmar – 186 timmar/31 dagar. 
Tillsammans 3205 timmar/31 dagar. 
 
De i verkligenheten verkställda timmarna var i denna grupp den beräknade 
månaden mellan 123 timmar – 432 timmar/31 dagar. Tillsammans  
3848 timmar/31 dagar. 
 
Den genomsnittliga dygnskostnaden för särskilt boende i Mariestad år 2021 är 
1 340 kronor. Kostnaden för hemvård i Mariestad år 2021 är 373 kronor per 
timme i tätort respektive 458 kronor per timme på landsbygd.  
 
En brukare som har 3,6 timmar hemvård per dygn och bor i tätort eller en 
brukare som har 2,9 timmar hemvård per dygn och bor på landsbygd kostar lika 
mycket som en boende på särskilt boende i Mariestad. 
 
Om en person har fått beviljat mer hemvård än brytpunkterna 3,9 timmar för 
tätort eller 2,9 timmar för landsbygd per dygn så är den tjänsten dyrare än 
särskilt boende. 
 
Mariestads kommun har idag 23 brukare inom hemvården som har beslut som 
berättigar dem till fler än 120 timmar/månad vilket är över brytpunkten för när 
det blir mer lönsamt att låta dem bo på ett särskilt boende. 
 
Vid en faktisk mätning av dessa brukares verkställda timmar under en månads 
tid så visade det att det har utförts 3 848 timmar, att jämföra med brytpunkten 
för särskilt boende som går vid 2 561 timmar. 
 
För varje person av dessa som kan erbjudas en plats på särskilt boende skulle 
kostnaden för kommunen minska med minst 259 tkr/år och person. 
 
Kvarboendet är en faktor som i sig är svår att värdera i pengar och värdet är 
olika för olika personer. Hur den ovan aktuella gruppen ser ut är inte analyserat. 
Det ska även noteras att utredaren börjat räkna först vid 120 timmar/31 dagar 
för att ge kalkylen lite marginal.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       
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Sammanträdesdatum 
2021-09-28 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-06    

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg 
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Socialnämnden 

Sn § 114                                                   Dnr 2021/00158  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 och 2, 2021 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.      

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2, 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2021-08-03 

Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid kvartal 1, 2021 

Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid kvartal 2, 2021  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Socialchef Karin Utbo 
Enhetschef Agneta Rönnkvist 
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Socialnämnden 

Sn § 115                                                   Dnr 2021/00135  

Information rörande Lex Sarah vid gruppbostad 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Vid ett tillfälle åker två personal och tre boende, alltså fem personer i 
verksamhetens minibuss, till Mariestad, för att besöka en anhörig till en av de 
boende. Den anhöriga är väl bekant med de andra två brukarna. Alla fem är 
med vid besöket och stannar för fika i den anhörigas lägenhet. Den anhöriga är 
88 år och tillhör riskgrupp.  
Under resan använder personal munskydd, inte de boende. Köket där det sitter 
och fikar beskrivs som trångt.  
Två dagar senare insjuknar en personal i covid, och senare även den andra 
personalen.   
 
Regionala rutiner och riktlinjer, Folkhälsomyndighetens föreskrifter gällande att 
förhindra smitta efterföljs inte och fem boende samt medarbetare utsattes för 
smittorisk i bussen och vid gemensam fika i ett trångt kök. På så sätt har även 
en äldre person (88 år), som endast en av de boende har relation till, utsatts för 
smittorisk. 
 
Sektorchef Karin Utbo har beslutat att händelsen är så allvarlig att denna ska 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket sker 210622. 
 
IVO har senare begärt komplettering av den interna utredningen: 

• Identifiera bakomliggande orsaker till missförhållandet på systemnivå. 
Vad i ledningen och styrningen av verksamheten har bidragit till det 
inträffade? 

• Redovisning av åtgärder som vidtagits eller planeras efter analys på 
systemnivå. 

• Uppgift om någon liknande inträffat i verksamheten tidigare samt en 
bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen. 

 
Svaret till inspektionen för vård och omsorg är inskickat 2021-09-06, via e-post.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef Anette Karlsson och socialchef 
Karin Utbo, 2021-09-06 

Utredning enligt Lex Sarah efter inkommen rapport 210506, genomförd av 
avdelningschef Anette Karlsson 

Begäran om komplettering från Inspektionen för vård och omsorg 

Svar med kompletteringar till Inspektionen för vård och omsorg  

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson 
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Socialnämnden 

Sn § 116                                                   Dnr 2021/00151  

Socialnämndens sammanträdestider för år 2022 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider för socialnämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för år 2022 enligt förslaget.   

Bakgrund 

Inför varje nytt år lämnas förslag till datum och tider för socialnämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden. Följande datum och tider lämnas 
för år 2022. 
 
Socialnämnden kl. 08:30 
25 januari 
22 februari 
29 mars 
26 april 
31 maj 
21 juni 
27 september 
25 oktober 
29 november 
20 december 
 
Socialnämndens arbetsutskott kl. 08:30 
18 januari 
1 februari (individärenden) 
15 februari 
1 mars (individärenden) 
22 mars 
5 april (individärenden) 
19 april 
3 maj (individärenden) 
24 maj 
7 juni (individärenden) 
14 juni 
21 juni (individärenden) kl. 13:00 
16 augusti (individärenden) 
6 september (individärenden) 
20 september 
4 oktober (individärenden) 
18 oktober 
1 november (individärenden) 
22 november 
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6 december (individärenden) 
13 december 
20 december (individärenden) kl. 13:00  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2020-08-18   

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Nämndsekreterare Helena Andersson 
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Socialnämnden 

Sn § 117                                                   Dnr 2021/00008  

Information på sammanträdet 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

- Covid-19 i socialnämndens verksamheter. Restriktionerna inom 
socialnämndens verksamheter kvarstår efter den 29 september.           

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämnden 

Sn § 118                                                   Dnr 2021/00010  

Redovisning av delegationsbeslut 
  

Delegationsbeslut trafiksamordnare (SN 2021/1) 

Delegationsbeslut om färdtjänst för juni, juli och augusti månader 2021 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut bostadsanpassare (SN 2021/2) 

Delegationsbeslut om bostadsanpassning för juni och augusti månader 2021 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut distriktsjuksköterska/sjuksköterska (SN 2021/4) 

Delegationsbeslut om korttidsplats/hemtjänst för september månad 2021 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-06-22, 2021-07-23,  
2021-08-10 och 2021-08-31 anmäls och läggs till handlingarna.       
 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.  
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Socialnämnden 

Sn § 119                                                   Dnr 2021/00009  

Handlingar att anmäla 
  

1. Kommunfullmäktiges beslut om gemensamt Trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänst Skaraborg 2021-2024. 
SN 2021/70 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut om motion om handlingsplan för att lindra 
effekterna av ekonomisk utsatthet. 
SN 2020/207 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut om val av ersättare i socialnämnden. 
SN 2021/6 
 

4. Inspektionen för vård och omsorgs beslut avseende tillsyn av hur 
Mariestads kommun har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid 
förändring i deras insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av 
covid-19. 
SN 2020/201 
 

5. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 för Mariestads kommun 
med plan för 2023-2024. 
SN 2021 nr 141 
 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om nämndernas åtgärdslistor 
för en budget i balans efter tertial 1 för Mariestads kommun. 
SN 2021/54 
 

7. Inspektionen för vård och omsorgs beslut att avsluta ärendet med 
fortsätter granskning i nytt avseende anmälan enligt lex Sarah om ett 
allvarligt missförhållande vid en korttidsverksamhet enligt LSS för barn 
och unga. 
SN 2021/68 
 

8. Inspektionen för vård och omsorgs begäran om uppgifter inför 
kommande tillsynsinsats, uppföljande tillsyn avseende fokus på 
medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO). 
SN 2020/201 
 

9. Inspektionen för vård och omsorg meddelar beslut om att inleda tillsyn 
om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, och begär 
samtidigt handlingar. Syftet med tillsynen är granskning av kvaliteten 
vid korttidsboendet Sandbäcksvägen mot bakgrund av anmälan om lex 
Sarah. 
SN 2021/68 
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10. Justitieombudsmannens (JO) beslut om allvarlig kritik mot 
Socialnämnden i Mariestads kommun för att ha placerat en flicka hos 
hennes morföräldrar och sedan överlåtit ansvaret för henne på dem, 
trots att det stått klart för nämnden att flickan hade ett vårdbehov och 
att morföräldrarna inte kunde ha henne placerad hos sig. 
SN 2021/136 
 

11. Inspektionen för vård och omsorgs beslut att avsluta ärendet om tillsyn 
av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Ungbo. 
Tillsynen har omfattat ungdomars upplevelse av att bo på Ungbo vad 
gäller trygghet, säkerhet och delaktighet. 
SN 2021/162 
 

12. Inspektionen för vård och omsorgs beslut att avsluta ärendet om tillsyn 
av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lilla teamet. 
Tillsynen har omfattat det inskrivna barnets upplevelse av att bo på Lilla 
teamet vad gäller trygghet, säkerhet och delaktighet. 
SN 2021/166 
 

13. Inspektionen för vård och omsorgs beslut att avsluta ärendet om 
anmälan enligt lex Sarah avseende en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande vid en av kommunens gruppbostäder enligt LSS. 
SN 2021/135        

 

Socialnämnden finner handlingarna anmälda. 
 



Socialnämnden 28 sept 2021 

Ärende: Socialnämndens ekonomiska uppföljning med prognos och delårsrapport 2021, 

tertial 2 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden visar i sin redovisning efter Tertial 2 fortfarande ett prognostiserat 

underskott. Trots tillskott från Kommunfullmäktige (3,5 miljoner) finns ett minus på 6,8 

miljoner kr.  

Vänsterpartiet menar att underskottet är strukturellt. Socialnämnden är i behov av ett större 

anslag, vilket Vänsterpartiet föreslog då budgeten för 2021 klubbades. 

Socialnämnden har beslutat om åtgärder för att få årets budget i balans.   

Vänsterpartiet har reserverat sig mot förslaget att Vård- och omsorgsavdelningen ska minska 

sina kostnader med 2 miljoner kr genom att vara restriktiva vid nyanställningar.  

Det ska bl. a. ses mot bakgrund av att det statliga bidraget, 12 miljoner kr, som ska användas 

till personalförstärkning inom äldreomsorgen, inte kunnat användas fullt ut. Det beror på att 

kostnaderna för förbrukningsmaterial stigit långt utöver vad som budgeterats.  

Jag ser det som mycket allvarligt. 

Marie Engström Rosengren (v) 

Bilaga 1, Protokollsanteckning

mphean0808
Markering



Från: Sebastian Ekeroth Clausson 
Skickat: den 28 september 2021 09:21 
Till: Helena Andersson 
Ämne: Protokollsanteckning 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 

Socialdemokraterna kan bara konstatera att socialnämnden fortfarande inte klarar att 
hålla den tilldelade budgetramen och att de åtta miljoner extra som fanns avsatta i vårt 
budgetförslag för 2021 hade gjort stor nytta. Vi befarar att de ständiga kraven på 
återhållsamhet i längden har en negativ inverkan på både verksamheternas kvalitet och 
arbetsmiljön. Särskilt bekymrar det att de 12,8 miljonerna i riktade statsbidrag till 
äldreomsorgen äts upp av det underskottet, så att det nu väntar ”mycket strikta 
förutsättningar för nyanställningar av undersköterskor”. Tyvärr befarar vi att det blir 
ytterligare ett år av svåra ekonomiska förutsättningar, då inte heller budgeten för 2022 
är tillräcklig trots vissa tillskott till nämnden. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) 

Bilaga 2, Protokollsanteckning

mphean0808
Markering
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