Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdag den 30 januari 2018 kl. 08:30Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:15-10:20 i § 6

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
Leif Johansson (S), ledamot
Eivor Hallén (S), ledamot
Fred Bruns (S), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Sara Wallmon (V), ledamot
Björn Fagerlund (M), ledamot
Urban Claesson (M), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Inger Dernroth (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Lillemor Ågren (S), ersättare, ej §§ 19-21
Inger Farken (MP), ersättare, ej §§ 19-21
Gunilla Strindevall (C), ersättare, ej §§ 19-21
Ola Blomberg, administrativ chef § 4
Catharina Andersson, myndighetschef §§ 5-6
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-21

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-01-30

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-30

Anslagsdatum

2018-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-02-28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 1

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 2

Dnr 2018/00021

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund

Beslut för tiden 2017-12-01 t.o.m. 2017-12-31 för individ- och familjeomsorg,
LSS, äldre- och handikappomsorg samt bostadsanpassning anmäls.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 5, 12 och 22 december
anmäls.
Beslut om tillstånd att servera starköl och vin under pausen, i samband med
Unica Revyns Nyårsrevy 2018 vid 10 tillfällen; 171230, 171231, 180105, 180106,
180112, 180113, 180119, 180120, 180126 och 180127, Mariestads Unica Revy,
anmäls. Dnr: 32-2017-194
Beslut om tillfälligt tillstånd att bevilja servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till slutet sällskap, fredag den 29 december 2017 i samband med
hockeymatch, Mariestads BOIS Hockey, anmäls. Dnr: 33-2017-208
Beslut om tillfälligt tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till slutet sällskap lördagen den 20 januari 2018 i samband med
A-lagsmatch, Mariestads BOIS Hockey, anmäls. Dnr: 33-2018-7
Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap den 26 januari 2018,
Vänergymnasiet AB, anmäls. Dnr: 21-2018-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 3

Dnr 2018/00020

Handlingar att anmäla

Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
Bakgrund

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om återrapport med
anledning av underskott i prognos 4.
(SN 2017/3)
2. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder om anmälan enligt lex Sarah
avseende fysiskt våld/övergrepp från personal på särskilt boende i
Mariestad.
(SN 2017/166)
3. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot nämnden i
tillsynsärende avseende att nämnden har två handläggare som inte har
socionomexamen eller motsvarande som utför utredningar av barn och
unga. IVO gör även följande påpekanden avseende att nämndens
utredningar av barn och unga bedrivs delvis inte skyndsamt. IVO anser
inte att det i nuläget finns skäl att vidta några ytterligare åtgärder.
Ärendet avslutas. Beslutet kommer att följas upp under 2018.
(SN 2017/101)
4. Kommunstyrelsen beslutar om effektiviserings- och
finansieringsuppdrag för år 2018. Samtliga punkter för socialnämnden
under rubriken ”Nämndspecifika åtgärder”, 1 830 tkr utgår, se
medföljande förslag på effektiviseringar och finansieringsposter
angående det i budget 2018 specificerade uppdraget om 27 miljoner
kronor.
(SN 2017/156)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 4

Dnr 2018/00024

Information om ny kommunallag och reviderat
arvodesreglemente

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Administrativ chef Ola Blomberg informerar om den nya kommunallagen som
började gälla från och med den 1 januari 2018. Lagen är utformad utifrån ett
medborgarfokus och innehåller bland annat en stärkt rättssäkerhet och kontroll.
Kommunfullmäktige har antagit ett reviderat arvodesreglemente. De delar som
avser justering av arvoden och ersättningar gäller från och med 2019-01-01.
Övriga tillägg och justeringar gäller från och med 2018-01-01.
Ola Blomberg går igenom förändringarna och nämnden ges möjlighet att ställa
frågor.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-11, Kf § 104
Dokument: Arvoden och traktamenten för förtroendevalda reviderat av
kommunfullmäktige 2017-12-11
Expedieras till:
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 5

Dnr 2017/00189

Avgifter inom vård- och omsorg, socialpsykiatri och LSS
2018

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att fastställa avgifterna för Vård och omsorg
samt Socialpsykiatrin enligt förslaget samt att avgifterna ska gälla fr.o.m.
2018-01-01. Redaktionell förändring av dokumentet om avgiftstaxan
kan komma att ske.
2. Socialnämnden beslutar att priserna för medboende i särskilt boende
ska förändras enligt nedanstående.
3. Socialnämnden beslutar att ersättning för kost inom LSS justeras i
enlighet med prisbasbelopp 2018.
4. Socialnämnden ger chefen för sektor stöd och omsorg i uppdrag att
genomföra vissa redaktionella förändringar av dokumentet om
avgiftstaxan.
Bakgrund

Maxtaxan
Då avgifterna i maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har socialnämnden att
fatta beslut om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet
ändras. År 2018 höjs prisbasbeloppet med 700 kronor till 45 500 kronor.
Förutom prisbasbeloppet så styrs avgifterna i maxtaxan av Konsumentverkets
årliga kostnadsberäkningar när det gäller skälig kostnad för livsmedel. Denna
summa i förhållande till den faktiska avgift som kommunen tar ut för maten vid
särskilt boende, dagverksamhet och matleverans påverkar den enskildes
förbehållsbelopp samt den avgift som kommunen har möjlighet att ta ut.
Socialnämnden har möjlighet att besluta att inte räkna om avgiften utifrån
prisbasbeloppet ifall uppräkningen skulle innebära en ytterst marginell
förändring. För 2018 föreslås uppräkning enligt prisbasbeloppet förutom för
nivå 1 (trygghetslarm och matleverans) som föreslås ligga kvar på 400 kr/mån.
En höjning i enlighet med prisbasbeloppet skulle ge en prisökning till 410
kr/mån.
Förslaget innebär att omvårdnadsavgiften höjs med 11 kr för nivå 2, 20 kr för
nivå 3, 28 kronor för nivå 4 och 31 kronor för nivå 5 per månad och att priset
för helpension(matavgift) höjs med 52 kronor/månad. Konsumentverkets
beräkning av skäliga kostnader för livsmedel sänkts inför 2018 vilket får till
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sn § 5 (forts.)

följd att den enskildes förbehållsbelopp kommer att sänkas med 113 kronor per
månad.
Nu aktuell höjning som endast är en justering till prisbasbeloppet kan beslutas
av socialnämnden.
Pris för mat till medboende
Socialnämnden har tidigare beslutat att medboende i särskilt boende ska ha
möjlighet att äta sina måltider i den avdelningsmatsal som finns vid boendet.
Pris för maten fastställs varje år av socialnämnden, ett pris som inte får
understiga kommunens självkostnad. Betalningen från den medboende är en
civilrättslig ersättning varför beslut inte behöver tas i kommunfullmäktige.
För att inte socialnämnden ska få några kostnader för att medboende erbjuds
äta i boendets matsal bör priset inte heller understiga det pris sektor stöd och
omsorg betalar till kostenheten för varje portion. Avstämning bör också göras
gentemot hur mycket den som är beviljad särskilt boende betalar för maten då
det inte är rimligt att medboende betalar ett lägre pris.
Då den medboende inte har något biståndsbeslut har kommunen att redovisa
moms för intäkterna varför 12 procent moms läggs på priset.
Inför 2018 har chefen för kostenheten meddelat att det pris sektor stöd och
omsorg betalar till kostenheten kommer att höjas något och att det priset
överensstämmer med kommunens självkostnad.
För 2018 föreslås priset för medboende förändras till: frukost 25 kronor (24) kr,
mellanmål 12 kronor (12) kr, middag 65 kronor (63) kr och kvällsmat 33 kronor
(32) kr, priset inkluderar 12 procent moms. Summan i parantes är 2017 års pris.
Avgifter LSS
Även ersättning för kost inom LSS justeras i enlighet med prisbasbeloppet för
2018.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-04
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sn § 5 (forts.)

Förslag till Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen inom Vård och omsorg och Socialpsykiatrin fr.o.m. 2018-01-01
tillsammans med tillämpningsanvisningar och bilagor
Förslag till Avgifter enligt LSS 2018
Expedieras 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
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 6

Dnr 2018/00004

Avgifter för boendestöd 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna för vårdoch omsorg samt socialpsykiatri även ska gälla för insatsen boendestöd från och
med 2018-03-01.
Bakgrund

Från 2013 undantogs insatsen boendestöd från avgift enligt maxtaxan.
Anledningen var att endast ett fåtal av de berörda personerna hade förmåga att
betala, att avgiften avskräckte många från att ta emot nödvändiga insatser och
att insatsen ändå var inriktad på att vara hjälp till självhjälp där den enskilde
skulle ha ett stort mått av egen aktivitet.
Inom äldreomsorgen pågår för närvarande ett arbete med att införa IBIC, ett
nytt förhållningssätt och dokumentation. Insatsen kan fortfarande utföras åt
den enskilde men det finns också ärenden där hemtjänsten tillsammans den
enskilde utför uppgiften med målet att den enskilde ska återfå förmåga att
utföra insatsen helt eller delvis själv. Hemtjänsten ska bli mer individuellt
anpassad och därmed kommer insatserna boendestöd och hemtjänst bli allt
mer lika. På lite sikt skall även behovet av boendestöd utredas i IBIC.
Att den ena insatsen då är kostnadsbefriad medans den andra är förenad med
avgift kan inte anses förenligt med likabehandling för samtliga
kommuninvånare.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-04
Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson, 2017-12-11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dokument: Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen inom Vård och omsorg och Socialpsykiatri fr.o.m. 2018-01-01
tillsammans med tillämpningsanvisningar och bilagor
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 7

Dnr 2018/00002

Riksnorm för försörjningsstöd 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att justera riksnorm för 2018 enligt bilagt förslag.
Bakgrund

Regeringen fastställer varje år riksnormen för försörjningsstödet. Beloppen för
de olika posterna som ingår i riksnormen grundar sig på pris- och
konsumtionsundersökningar som utförs av Konsumentverket.
I riksnormen för 2018 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6
procent jämfört med riksnormen för 2017. Därutöver har beloppen för barns
personliga kostnader höjts med 200 kronor för alla åldersgrupper.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-04
Bilaga: Riksnorm 2018
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Arbetsmarknadschef Joakim Stier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 8

Dnr 2017/00097

Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn av
alkohollagen

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna de åtgärder som vidtagits för den kritik
och de brister länsstyrelsen uppmärksammat vid tillsyn enligt alkohollagen.
Bakgrund

Länsstyrelsen riktar kritik på följande punkter:
Det finns brister i nämndens dokumentation och i akt- och dokumenthantering
i strid mot förvaltningsrättsliga regler.
Nämnden brister i sin kontroll huruvida sökanden, serveringsstället samt den
tilltänkta verksamheten uppfyller kraven i alkohollagen.
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister:
Mottagningsbevis i enlighet med 5 § alkoholförordningen (2010-1636) och 8 §
lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden skickas inte ut vid komplett
ansökan.
Tillsynsfrekvensen avseende folkölsförsäljning är lite för låg.
Nämnden saknar en skriftlig rutin för handläggning av ärenden om
serveringstillstånd.
Åtgärder:
En rutin har upprättats; Rutin för Handläggning av ansökan om serveringstillstånd som åtgärd till länsstyrelsens kritik och brister.
När det gäller bristen att tillsynsfrekvensen på folkölstillsynen var låg 2014
hänvisas till att tillsynsfrekvensen på folkölstillsyn efter 2014 följer den
tillsynsplan som nämnden beslutat om, vilket innebär att varje försäljningstillfälle ska ha tillsyn årligen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur
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2018-01-30

Sn § 8 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-01-05
Beslut efter tillsyn från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterat 2017-06-26
Rutin för Handläggning av ansökan om serveringstillstånd, upprättad av chef
för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg och alkoholhandläggare Annica
Bringsved, 2017-12-11
Socialnämndens beslut om tillsynsplan om serveringstillstånd och detaljhandel
med folköl 2016-2018 tillsammans med underlag, (Sn § 171/2016)
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 9

Dnr 2017/00052

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra
Götaland 2018-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta ”Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022”.
Bakgrund

Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
är ett samverkansdokument mellan kommunerna i länet och Västra
Götalandsregionen. Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland.
Inriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och
vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av
ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som
tecknas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje
ungdomsmottagning i länet.
Tidigare inriktningsdokument 2011-2015 ligger till grund för det nya förslaget.
Det som är nytt i jämförelse med tidigare dokument är; tydligare delat ansvar
psykisk hälsa/psykosocialt perspektiv; beskrivning av resursnivå, nyckeltal,
organisationsmodell; förslag till fördelningsprincip för samverkansavtal;
huvudmannaskap; förutsättningar för längre avtalstid.
En partssammansatt grupp med representanter för de fyra
kommunalförbunden, Koncernkontoret på Västra Götalandsregionen samt från
verksamheterna har tagit fram förslaget till inriktningsdokumentet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag 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, 2018-01-03
Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs Kommunalförbund den 20 oktober
2017, § 84
Förslag på Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2018-2022
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Skaraborgs Kommunalförbund
VästKom

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 10

Dnr 2016/00237

Redovisning av verksamhet med personligt ombud för år
2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av personligt ombud 2017.
Bakgrund

Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer
med psykisk sjukdom. Verksamheten finansieras till ca 50 % av medel från
länsstyrelsen och kommunen lämnar varje år en skriftlig redogörelse.
Redovisning av verksamheten ska för 2017 vara länsstyrelsen tillhanda senast
2017-01-15 och har därför redan översänts.
Personligt ombud, PO, är organisatoriskt placerad inom Individ- och
familjeomsorgen direkt under IFO-chef och är därmed helt fristående från
socialtjänstens övriga verksamhet.
Under året har ledningsgruppen haft två sammanträden. Under 2017 har
verksamheten utökats med 0,5 tjänst och sålt motsvarande tjänst till Gullspångs
kommun.
Under året märks en tydlig ökning av enstaka råd och stödkontakter. Det märks
vidare en ökning av personer med samsjuklighet samt att det är fler yngre
personer som söker personligt ombud.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag 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, 2018-01-04

Justerandes signatur
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Dokument: Redovisning av statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet
med personligt ombud, undertecknad individ- och familjeomsorgschef Anette
Karlsson, inskickad till Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-12-19,
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 11

Dnr 2017/00191

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för år 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ansökan om statsbidrag för verksamhet
med personligt ombud för år 2018.
Bakgrund

Mariestads kommun driver en verksamhet med personligt ombud för personer
med psykisk sjukdom. Verksamheten finansieras till ca 50 % av medel från
länsstyrelsen och kommunen lämnar varje år en skriftlig redogörelse.
Personligt ombud, PO, är organisatoriskt placerad inom Individ- och
familjeomsorgen direkt under IFO-chef och är därmed helt fristående från
socialtjänstens övriga verksamhet.
Sedan 2017 har verksamheten utökats med 0,5 tjänst som säljs till Gullspångs
kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag 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, 2018-01-04
Dokument: Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud
2018
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 12

Dnr 2017/00072

Redovisning av åtgärder till Inspektionen för vård och
omsorg i samband med tillsyn av socialnämndens
uppföljning av barn och unga placerade i HVB

Beslut

Socialnämnden beslutar att redovisa vidtagna åtgärder till Inspektionen för vård
och omsorg.
Bakgrund

I samband med tillsyn av socialnämndens uppföljning av barn och unga,
placerade i hem för vård eller boende fann inspektionen för vård och omsorg
skäl att ställa krav på åtgärder. Efter att dessa åtgärder redovisats finner ändå
inspektionen för vård och omsorg skäl att ställa krav på ytterligare åtgärder;
Socialnämnden i Mariestad ska säkerställa att genomförandeplaner upprättas i
enlighet med lagstiftningens krav.
Om nämnden inte uppfyller ovan ställda krav kan det komma att utfärdas ett
föreläggande, som kan vara förenat med vite.
Åtgärder
I socialnämndens internkontrollplan ingår från 2018 att enhetschef vid individoch familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet kontrollerar att
genomförandeplaner upprättas i enlighet med lagstiftningens krav. Enhetschef
rapporterar till individ- och familjeomsorgschef efter februari, april, juni,
augusti, oktober och december månad. Resultatet av granskningen redovisas vid
fyra tillfällen per år till socialnämnden.
I och med att detta moment läggs in i internkontrollplanen skärps kontrollen av
detta moment och säkerställer på så sätt att genomförandeplaner upprättas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sn § 12 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-12-29
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Sara Larsson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 13

Dnr 2018/00001

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta dokumentet ”Handlingsplan för psykisk hälsa
2018-2020”.
Bakgrund

Handlingsplanen är gemensam för Västra Götalandsregionen, de 49
kommunerna och Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG).
Den föreslås gälla under 2018-2020 och innehåller målformuleringar kring bl.a.
nollvision för suicid i Västra Götaland; att äldre personer med psykisk ohälsa
ska få rätt vård och stöd; att personer i behov av samordnade insatser ska ha en
SIP (samordnad individuell plan); att alla elever ska lämna grund- och
gymnasieskolan med godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma
bruk av alkohol och narkotika bland unga.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg, 2018-01-02
Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs Kommunalförbund den 8 december
2017, § 101
Förslag på ”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”

Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund
Skaraborgs Kommunalförbund
VästKom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 14

Dnr 2017/00082

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion, gäller
från och med 1 maj 2018

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till ett Samarbetsavtal för
försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blåsoch tarmdysfunktion, gäller från och med 1 maj 2018.
2. Socialnämnden beslutar att chef för sektor stöd och omsorg Lotta
Hjoberg bemyndigas att teckna samarbetsavtalet med Västra
Götalandsregionen.
Bakgrund

Samtliga kommuner i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal
med Västra Götalandsregionen kring inkontinenshjälpmedel och distribution av
dessa hjälpmedel. Samarbetsavtalet är gammalt varför det varit av stor vikt att
en översyn skett med fokus på att modernisera och anpassa ett framtida
samarbetsavtal till nu gällande förutsättningar och utvecklingsbehov. En
partsgemensam grupp har tagit fram ett nytt förslag på samarbetsavtal.
Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av
försörjning för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-12-29
Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs Kommunalförbund den 20 oktober
2017, § 83
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sn § 14 (forts.)

Förslag på Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion mellan kommunen och
Västra Götalandsregionen
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund
VästKom
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 15

Dnr 2018/00026

Valärende – Ny ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Beslut

Socialnämnden beslutar att välja Sebastian Clausson (S) som ledamot i
nämndens arbetsutskott från och med den 13 februari 2018 efter Janne Jansson
(S).
Bakgrund

Janne Jansson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
ledamot i socialnämnden från och med den 13 februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari att välja Sebastian Clausson (S)
som ledamot i socialnämnden efter Janne Jansson (S).
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) föreslår Sebastian Clausson (S) att väljas som ledamot i
arbetsutskottet efter Janne Jansson (S). Ordförande Jan Hallström (L) tar upp
förslaget till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Expedieras till:
Sebastian Clausson
Nämndsekreterare Helena Andersson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 16

Dnr 2018/00027

Valärende – Ny vice ordförande till socialnämndens
arbetsutskott

Beslut

Socialnämnden beslutar att välja Sebastian Clausson (S) som vice ordförande i
nämndens arbetsutskott från och med den 13 februari 2018 efter Janne Jansson
(S).
Bakgrund

Janne Jansson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara vice
ordförande i socialnämnden från och med den 13 februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari att välja Sebastian Clausson (S)
som ledamot i socialnämnden efter Janne Jansson (S).
Socialnämnden har vid dagens sammanträde beslutat att välja Sebastian
Clausson (S) som ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter Janne Jansson
(S).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) föreslår Sebastian Clausson (S) att väljas som vice ordförande
i arbetsutskottet efter Janne Jansson (S). Ordförande Jan Hallström (L) tar upp
förslaget till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Expedieras till:
Sebastian Clausson
Nämndsekreterare Helena Andersson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 17

Dnr 2018/00022

Information från sektorchefen

Gruppbostad Gräshoppan

Slutbesiktningen på gruppbostaden Gräshoppan är framflyttad till i mitten av
februari. På grund av detta blir inte Gräshoppan inflyttningsklar som planerat.
Kvarteret Alen

Byggnationen löper på bra. Inflyttning beräknas till 1 december 2018 eller 1
januari 2019. För tillfället planeras färgsättningen inomhus.
Ytterligare servicebostad

Socialnämnden har behov av ytterligare en servicebostad.
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 18

Dnr 2018/00023

Uppdrag till sektorchefen

Socialnämnden har inget uppdrag till sektorchefen på dagens sammanträde.
Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 19

Dnr 2017/00192

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende
klagomål gällande handläggning av ärende gällande barn

Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

En enskild person har vänt sig till Inspektionen för vård och omsorg med
klagomål rörande handläggning, bedömningar och socialsekreterares
kompetens. Socialnämnden ges möjlighet att inkomma med yttrande över de
lämnade klagomålen.
Socialnämnden beskriver i yttrandet ärendets handläggning och grund för
bedömningar och beslut. Vidare redogör socialnämnden för socialsekreterares
kompetens och arbetsuppgifter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp arbetsutskottets förslag 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, 2018-01-15
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av inkommit
klagomål, dnr 8.5-44671/2017-1 upprättat av enhetschef Malte Svensson,
2018-01-15
Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg tillsammans med
klagomål, daterat 2017-12-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sn § 19 (forts.)

Expedieras till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Malte Svensson
Enhetschef Sara Larsson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 20

Dnr

Yttrande angående adoption

Ärendet innehåller sekretess

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

Socialnämnden
Sn § 21

Dnr

Medgivande enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen att ta emot
ett utländskt barn/syskonpar i syfte att adoptera

Ärendet innehåller sekretess

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

