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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 08:30-11:20 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 
Urban Claesson (M), ledamot 
Henrik Andersson (M), ledamot 
Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot 
Karin Reboli (M), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ola Bertilsson (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Riitta Holmblad (SD), ledamot 
Fatima Hamdi (KD), tjänstgörande ersättare 
Ninni Larsson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Yvonne Gogolin (M), ersättare, ej §§ 42-43 
Hassan Alkharat (S), ersättare, ej §§ 42-43 
Catarina Läth (V), ersättare, ej §§ 40-43 
Pernilla Nordberg, enhetschef §§ 37-38 
Siv Blanck, familjerättssekreterare §§ 42-43 
Daniel Andersson, controller, ej §§ 42-43 
Anette Karlsson, avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning 
Anitta Into, avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef, ej §§ 42-43 
Selma Bandic, tf. avdelningschef vård och omsorg, ej §§ 42-43 
Annika Larsson Maspers, tf. socialchef, ej §§ 42-43 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 35-43 
 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 2022-04-26 

Anslagsdatum 2022-04-29 Anslaget tas ner 2022-05-23 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämnden 

Sn § 35                                                   Dnr 2022/00004  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Socialnämnden 

Sn § 36                                                   Dnr 2022/00015  

Månadsrapportering till nämnden, mars 2022 

  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporteringen för mars 
2022. 

2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på 
åtgärder för en budget i balans.        

Bakgrund 

För att tydliggöra och möjliggöra nämndens ansvar att följa utvecklingen inom 
sektors/de kommande två förvaltningarnas verksamhetsområden har en 
rapport tagits fram. Här presenteras det ekonomiska utfallet, viktiga nyckeltal 
inom personal, verksamhet och kvalitetsmått. Med utgångspunkt i dessa tal görs 
analyser och prognoser från avdelningschefer och sektorchef/förvaltningschef. 
 
Det är viktigt att allt ses i ett sammanhang, då det ekonomiska utfallet är 
avhängigt av hur verksamheterna påverkas av både interna och externa faktorer. 
Att följa nyckeltal och i ett tidigt skede göra analyser ökar möjligheten att 
påverka. 
 
Månadsrapporten skall ses som ett levande dokument, där nyckeltal och 
kvalitetsmått kan variera över tid beroende på olika kritiska faktorer. Rapporten 
skall också ses som ett viktigt redskap för att kvalitetssäkra de siffror som 
förvaltningen presenterar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens möjligheter att i ett tidigt skede få ekonomiska analyser och 
prognoser ökar och därmed även möjligheten att vidta åtgärder för att hålla 
tilldelad budgetram.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla verksamheter som beviljas i socialnämndens verksamheter ska följas noga, 
vilket också kan påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de 
analyser som görs. 

Bedömning ur social dimension 

Kvalitetsindikatorer ska följas i socialnämndens månadsrapport och därmed 
också kunna påvisa behov av kvalitetsutveckling för brukare/kunder inom våra 
verksamheter.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag och yrkar på 
tillägget att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder för en 
budget i balans.  

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroth Claussons (S) förslag. 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp Ekeroth Claussons (S) förslag och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Annika Larsson Maspers,  
2022-04-07    
 
Dokument: Månadsrapport mars 2022 upprättad av controller Daniel 
Andersson    

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into 
Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson 
Tf. avdelningschef vård och omsorg Selma Bandic  
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Socialnämnden 

Sn § 37                                                   Dnr 2021/00114  

Utredning gällande alternativ till utredningsplacering för 
familjer 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslagen modell för utredning på hemmaplan ska 
införas i Familjebehandlingens arbete, samt att arbetet ska införas under 2022. 
 
Förändringen sker inom given budgetram. 
  
Utvärdering och återrapportering ska ske senast i maj 2023.   

Bakgrund 

Mariestads kommun strävar efter att tillhandahålla insatser på hemmaplan. En 
utvärdering presenterades för socialnämnden i maj 2021 baserad på en 
hemmaplanslösning med ett internt samarbete mellan IFO barn och unga, stöd 
och resurs och hem för vård eller boende/flex-teamet. Utvärderingen visade att 
denna hemmaplanslösning var ett mycket kostnadseffektivt alternativ till en 
extern placering. 
 
Den hemmaplanslösning som utvärderades var av omfattande karaktär och 
skedde inom nuvarande bemanning. Detta medförde en hög arbetsbelastning 
för familjebehandlingen vilket ledde till att man fick prioritera mellan andra 
ärenden eftersom detta ärende hade högsta prioritet. För att genomföra 
liknande utredningar på hemmaplan krävs ytterligare resurser för att kunna ta 
emot ärenden samt upprätthålla kvalitet. 
 
Socialnämnden beslutade därför i maj 2021 att ge avdelningschef Anette 
Karlsson i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna genomföra 
ytterligare utredningsplaceringar på hemmaplan. Uppdraget har 
vidarebefordrats till enhetschef Pernilla Nordberg.  
 
Utredningen redovisar två olika modeller, som båda är möjliga att genomföra 
och som är mer kostnadseffektiva än att köpa tjänst i form av 
utredningsplacering. Vidare framkommer att det finns flera fördelar med att 
kunna genomföra utredningsplaceringar på hemmaplan. De olika alternativen 
presenteras i utredningen och passar för olika typer av arbetet. Inför uppstart av 
arbetet krävs:  
 

* Framtagande av bedömningsmall 

* Förändrat arbetssätt, med tydlig arbetsgång och ansvarsfördelning 

* Metodutveckling 
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* Skapa en resursbank med lämpliga och intresserade personer från 

socialnämndens verksamheter samt förbereda dessa för uppdrag 

* Hitta lämplig lokal/lägenhet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämndens uttalade satsning på hemmaplanslösningar innebär att 
verksamheten på ett annat sätt kan styra insatserna och korrigera innehållet så 
att det bättre stämmer överens med den unges behov eller avsluta insatsen i tid, 
vilket blir en kvalitetshöjning. Många gånger går det också att genomföra 
vården till ett lägre pris. Detta är ett av socialnämndens arbete för att minska 
kostnaderna och ha en gynnsam effekt på kommunens ekonomi. Förslaget 
innebär kostnader i form av kompetensutveckling, som uppstartskostnad, med 
ca 25 000 kr samt eventuell hyra av lägenhet, ca 180 000 kr per år. Löpande 
tillkommer kostnader för intern personalresurs samt eventuell extern 
personalresurs vid utredningens genomförande. Personalkostnaderna styrs av 
uppdrag och behov.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla insatser som beviljas i socialnämndens verksamheter ska följas noggrant. 
Det är lagkrav på att uppföljningar som rör placerade barn ska ske tätare än för 
andra. Det innebär ett minskat resande när insatserna ges i den egna 
kommunen, vilket har en gynnsam effekt på miljön.  

Bedömning ur social dimension 

Utredningsplaceringar genomförs i regel under kort tid och innebär att avbrott 
från den unges vanliga vardag. Att barn, unga och familjer får stöd och andra 
insatser i den egna kommunen innebär att barn och unga inte behöver byta 
miljö, skola och kamrater. Att undvika sådana avbrott är oftast gynnsamt för 
barnet och den unge.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut förutom tillägget att 
utvärdering och återrapportering ska ske senast i maj 2023. 

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 IFO barn och 
unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson, 2022-04-05 
 
Dokument: Utredning gällande alternativ till utredningsplacering för familjer         
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Expedierats till: 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson 
Enhetschef Jeanette Winther 
Enhetschef Pernilla Nordberg 
Controller Daniel Andersson 
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Socialnämnden 

Sn § 38                                                   Dnr 2022/00034  

Uppföljning av Flex-teamet 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avveckla Flex-teamet.      

Bakgrund 

I samband med det stora mottagandet av ensamkommande unga under 2015 
och 2016 startar socialnämnden ytterligare två hem för vård eller boende för att 
kunna bereda dessa ungdomar plats. I takt med att antalet ensamkommande 
unga minskar har också antalet boendeplatser anpassats och avvecklats och 
under 2020 börjar hvb Pilen ta emot placeringar av ungdomar med andra 
behov. Trots detta har kommunen haft en överkapacitet när det gäller platser 
vid befintliga hem för vård eller boende. Detta resulterar i att det under hösten 
2020 sker en omstrukturering av Pilen och personalen erbjuds arbete i övriga 
hem för vård eller boenden; Ringvägen 1 B, Ungbo och Lilla Teamet.  
 
Samtidigt bildas Flex-teamet, som vid behov ska: 

 förstärka arbetet på hvb,  

 kunna arbeta som ”hemma-hosare” tillsammans med 

familjebehandlare eller efter att avslutat sitt arbete 

 medverka i observationer i utredningar som utförs av 

socialsekreterare 

 medverka vid umgängen med barn och föräldrar 

 ge stöd till unga i eget boende. 

 
För att kunna möta allt mer komplex problematik bland de unga som har 
behov av placering utanför egna hemmet har en generell kompetenshöjning 
skett under 2021 för personal vid hem för vård eller boende och för 
Flexteamet.  
 
På detta sätt har möjligheterna till flexibla insatser för barn och unga i 
kommunen förstärkts, både på hvb men också i utredningar och öppna insatser. 
Flex-teamet ingår i samma interna ersättningssystem som hvb-platserna, vilket 
innebär att verksamheten ska vara självfinansierad utifrån uppdrag.  

Uppföljning och utvärdering 

En utvärdering av Flex-teamet i januari och februari 2022 visar att syftet med 
införandet av Flex-teamet inte uppnåtts. Antalet uppdrag har inte varit 
tillräckligt för att finansiera verksamheten, som gjorde ett underskott med 920 
tkr under 2021.  Den höga grad av flexibilitet som krävs för att fylla arbetstiden 
och samtidigt skapa en god och hållbar arbetsmiljö har inte heller varit möjligt 
att uppfylla. Resurserna används inte på rätt sätt.  
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När Flex-teamet avvecklas kommer tre anställda att erbjudas arbete i andra 
verksamheter.  
 
Facklig information har genomförts och förhandling enligt MBL har inletts. 
Risk-och konsekvensbedömning har också genomförts.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Socialnämnden satsar på att ge enskilda stöd och insatser i egen regi. 
Verksamheten med Flex-teamet har inte kunnat användas på det sätt som var 
planerat, varken ur arbetsmiljösynpunkt eller ur ekonomisk synvinkel, 
resurserna används inte på rätt sätt. Det är inte en god ekonomisk hushållning 
att fortsätta driva verksamheten i den ursprungliga formen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Enheten, stöd och resurs enligt SoL har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Att kunna erbjuda barn, unga och familjer stöd och andra insatser av god 
kvalitet i den egna kommunen har stora fördelar. Verksamheten med Flex-
teamet har inte kunnat drivas som planerat och resurserna används inte på rätt 
sätt. Genom att avveckla Flex-teamet kommer socialförvaltningens resurser att i 
stället användas på ett mer effektivt sätt vilket gynnar de barn, unga och familjer 
som har behov av stöd.   

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till socialnämnden utan eget förslag. 

Behandling på sammanträdet 

Urban Claesson (M) yrkar på att socialnämnden beslutar att avveckla Flex-
teamet.  

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef IFO barn och 
unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson och enhetschef Pernilla Nordberg, 
2022-04-05 
 
Dokument: Uppföljning av Flex-teamet    
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Expedierats till: 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
Avdelningschef IFO barn och unga/funktionsnedsättning Anette Karlsson 
Enhetschef Pernilla Nordberg 
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Socialnämnden 

Sn § 39                                                   Dnr 2022/00005  

Information 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen och beslutar om ett extra sammanträde 
för nämnden den 24 maj med anledning av T1.      

Bakgrund 

Socialnämnden informeras om följande: 

- Information kring Björkgården 

- Flyktingmottagande 

- Information om Lotsen 

- Information om förslag på delning av sektor stöd och omsorg 

- Extra socialnämnd den 24 maj med anledning av T1 

- Semesterplanering.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
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Socialnämnden 

Sn § 40                                                   Dnr 2022/00008  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Delegationsbeslut trafiksamordnare (SN 2022/16) 

Delegationsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för mars månad 2022 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut arbetsutskott 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-04-05 och 2022-04-19 
anmäls och läggs till handlingarna.       

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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Socialnämnden 

Sn § 41                                                   Dnr 2022/00009  

Handlingar att anmäla 

  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut avseende dialogmöte mellan 
kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnden. 
SN 2022/7 

 

2. Inspektionen för vård och omsorg meddelar tillsyn av gruppbostad 
Klockarebolet i Mariestad. 
SN 2022/48       

 

Socialnämnden finner handlingarna anmälda. 
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Socialnämnden 

Sn § 42                                                   Dnr   

Ansökan om stämning rörande vårdnadsöverflyttning enligt 
6 kap 8 § FB 

  

Ärendet innehåller sekretess 
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Socialnämnden 

Sn § 43                                                   Dnr   

Ansökan om stämning rörande vårdnadsöverflyttning enligt 
6 kap 8 § FB 

  

Ärendet innehåller sekretess 

 


