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Sammanträdesdatum
2018-04-24

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdag den 24 april 2018 kl 08:30-12:00
Ajournering av sammanträdet mellan kl. 10:20-10:35, § 65.

Beslutande

Björn Fagerlund (M), ordförande
Sebastian Clausson (S), vice ordförande
Eivor Hallén (S), ledamot
Fred Bruns (S), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Sara Wallmon (V), ledamot
Urban Claesson (M), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Lillemor Ågren (S), tjänstgörande ersättare
Lars Idunger (L), tjänstgörande ersättare
Gunilla Strindevall (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Inger Farken (MP), ersättare
Catharina Andersson, myndighetschef, § 61
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 62
Anna Brink, personalkonsult, § 63
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Sebastian Clausson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Björn Fagerlund
Justerande

Sebastian Clausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 60-72

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-04-24

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Anslagsdatum

2018-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-05-28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 60

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 61

Dnr 2018/00034

Handlingsplan Våld i nära relationer

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta reviderad Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Bakgrund

Socialnämnden i Mariestad har en Handlingsplan mot våld i nära relationer
senast antagen av nämnden 2014-11-11. Handlingsplanen har nu varit föremål
för revidering.
Socialnämnden har ett särskilt ansvar att motverka våld i nära relation och att ge
kvinnor som utsatts för våld av närstående stöd och hjälp för att förändra sin
situation (SoL 5 kap 11§).
Handlingsplanen syftar till att ge en enhetlig bild av socialnämndens ansvar och
insatser för målgruppen. Förutom handlingsplanen finns rutiner för
handläggningen av dessa ärenden inom såväl vuxen som barnhandläggningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämndens beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson, 2018-03-26
Dokument: Förslag på Handlingsplan mot våld i nära relationer
Dokument: Handlingsplan Våld i nära relationer, antagen av socialnämnden
2014-11-11

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 62

Dnr 2018/00100

Lex Maria

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna
Bakgrund

2018-02-16 hittas en patient som är inskriven i kommunal hälso-och sjukvård
medvetslös i hemmet. Patienten avlider sedan på sjukhus med huvuddiagnos
intoxikation. Enligt 3 kap. 3 § första stycket i patientsäkerhetslagen ( 2010:659 )
ska vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört en
vårdskada. Med allvarlig vårdskada avses dödsfall som hade kunnat undvikas
om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och
sjukvården. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har kartlagt händelseförloppet
och vilka faktorer som har påverkat det. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör
en anmälan om allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, lex
Maria.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämndens beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund,
2018-03-28
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 63

Dnr 2018/00073

Redovisning av socialnämndens sjukfrånvaro 2018
(kontrollperiod 1)

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Under 2017 har sjuktalen för sektor stöd och omsorg sammantaget sjunkit i alla
verksamheter. Störst effekt av detta i arbetade timmar märks inom vård och
omsorgs verksamhet med anledning av det stora antal personer som tjänstgör
där. Även inom IFO kan en minskning noteras. Biståndsavdelningen ligger
genomgående lågt 2017, så även 2016. Som en kort sammanfattning visar 2017
en grund för att vara försiktigt optimistisk kring utfallet av de satsningar och det
aktiva arbete som gjorts för att minska sjuktalen inom sektor stöd och omsorg.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämndens beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2018-03-26
Dokument: Sjuktal 2018 upprättat av personalkonsult Anna Brink

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Personalkonsult Anna Brink

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 64

Dnr 2018/00010

Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2018
(kontrollperiod 1)

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens
internkontrollplan 2018 för kontrollperiod 1.
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

Flera kontrollområden har ännu inte genomförts men kommer att ske under
året.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämndens beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-03-28
Dokument: Internkontrollplan, kontrollperiod 2018-01-01 till och med
2018-03-30
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Myndighetschef Catharina Andersson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 65

Dnr 2018/00037

Konsekvensbeskrivning av ramtilldelning i budget 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att samtliga nämnder ska
konsekvensbeskriva ramar för drift- och investeringsbudget för år 2019 som
överensstämmer med tidigare beslutad flerårsplan (Ksau § 73/2018).
Socialnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet för vidare handläggning
på sammanträdet den 10 april. Verksamheten har därefter omarbetat
konsekvensbeskrivningen.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget
förslag.
Behandling på sammanträdet

May-Brith Jansson (C) yrkar på bordläggning av ärendet.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp Janssons (C) yrkande och finner att
nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-04-11
Dokument: Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminär budgetram,
Socialnämnd
Dokument: Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021

Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Christina Olsson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 66

Dnr 2018/00102

Internkontroll 2018 - Redovisning av inkomna anmälningar
och ansökningar

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Individ- och familjeomsorgen redovisar, efter varje kvartal, antalet inkomna
ansökningar och anmälningar om oro för barn, som inkommit till barn- och
ungdomsenheten. Redovisningen omfattar även jämförelse med 2016 och 2017.
Vid tidpunkten för sammanställningen finns 31 aktualiseringar som inte
behandlats i verksamhetssystemet men där förhandsbedömningar pågår.

2018
Tid
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
Summa

Antal
Anmälningar Ansökningar Totalt
Utredningar Yttranden personer
234
19
253
56
8
165

234

19

253

56

8

2017
Tid
Kv 1

Justerandes signatur

Antal
Anmälningar Ansökningar Totalt
Utredningar Yttranden personer
139
8
147
64
9

Kv 2

258 20

278 73

Kv 3

155 20

175

Kv 4
Summa

295
847

18 313
66
913

Utdragsbestyrkande

15
109 5
102
348

96
130
0 194
29

88

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Sida 10

2016
Antal
Tid
Anmälningar Ansökningar Totalt
Utredningar Yttrande personer
Kv 1
89
7
96
43
1
88
Kv 2
133
2
135
28
1
101
Kv 3
107
10
117
45
2
95
Kv 4
171
16
187
82
4
153
Summa
500
35
535
198
8
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämndens beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-04-03

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 67

Dnr 2018/00099

Samlingssal på Myran

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Myrans särskilda boende består av 33 lägenheter och fastigheten ägs av
Mariestads kooperativa hyresrättsförening. Det ger medlemmarna inflytande
och möjlighet att påverka framväxten av en hållbar boendemiljö. På Myrans
särskilda boende arbetar 40 personal. Myran var inte från början är byggt som
ett särskilt boende därför har förbättringarna av boendemiljön genomförts
under många år. Medlemmar i styrelsen är representanter från Riksbygge och
verksamhet samt förtroendevalda från Mariestads kommun.
Att säkerställa en god, värdig och individanpassad vård och omsorg krävs
planering och en komplettering till det nuvarande boendet och därför kommer
en samlingssal att iordningsställas på 68 kvadratmeter och även en inglasad
balkong tillskapas på en av enheterna på övervåningen. Förändringen gör att
boendet blir mer flexibel, även om annan verksamhet i framtiden kommer
bedrivas i byggnaden. En viktig del av en personcentrerad vård är att skapa en
verksamhet där det dagliga livet känns meningsfullt och vi ger de boende
livskvalitet. Sociala aktiviteter/samvaro är en del i det dagliga arbetet och det
kommer att finnas möjligheter att ha gemenskap, underhållning mm en
gemensam lokal.
För att stärka personalens förändringsarbete, införa nya arbetssätt arbetar
personalgrupper med webbutbildningar såsom palliativ vård, våld i nära
relationer, demens ABC på APT. I nuläget är detta svårt att genomföra,
eftersom det inte finns lokal för genomförandet.
Samlingssalen beräknas stå klar i slutet av året och den ekonomiska kostnaden
kommer att fördelas ut på en längre tid och kommer att kosta verksamheten ca
5 000 kr per månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämndens beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-04-24

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johansson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-03-29

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 68

Dnr 2018/00075

Plan för äldreomsorgen avseende särskilt boende i
Mariestads kommun 2019-2023

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Plan för äldreomsorgen avseende särskilt
boende i Mariestads kommun 2019-2023.
Bakgrund

Plan för äldreomsorgen avseende särskilt boende i Mariestads kommun 20192023 ska utgöra ett samlat dokument som beskriver nuläget avseende särskilt
boende och beaktar det långsiktiga behovet av platser i särskilt boende under
perioden 2019-2023.
Syftet med plan för äldreomsorgen ska vara att tillgodose äldre människors
behov av särskilt boende.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämndens beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-04-04
Förslag på Plan för äldreomsorgen avseende särskilt boende i Mariestads
kommun 2019-2023 upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta
Hjoberg, 2018-03-29
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 69

Dnr 2018/00021

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund

Beslut för tiden 2018-03-01 t.o.m. 2018-03-31 för individ- och familjeomsorg,
LSS, äldre- och handikappomsorg samt bostadsanpassning anmäls.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 6, 13, 20 och 27 mars anmäls.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 70

Dnr 2018/00020

Handlingar att anmäla

Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
Bakgrund

1. Svar på remiss kring ekonomisk modell för att reglera
betalningsansvaret utifrån lagen, Samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
(SN 2018/103)
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera investeringsmedel från år
2017 till år 2018 i enlighet med upprättat förslag för socialnämnden.
(SN 2018/9)
3. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera driftmedel från år 2017 till
år 2018 med 0 kr för socialnämnden.
(SN 2018/9)
4. Skrivelse från Migrationsverket om Två år med bosättningslagen – så
här kommer Migrationsverket att arbeta framöver.
(SN 2018/104)
5. Beslut från personalchef Stefan Wallenå i Mariestads kommun angående
Tillämpning av arvodesreglementet avseende justering av ordförandes
arvode.
(SN 2018/105)
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anteckna
redovisningen av prognos 1 år 2018 för Mariestads kommun till
protokollet.
(SN 2018/90)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 71

Dnr 2018/00023

Uppdrag till sektorchefen

Beslut

Socialnämnden har inget uppdrag till sektorchefen på dagens sammanträde.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-04-24

Socialnämnden
Sn § 72

Dnr 2018/00022

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Sektorchef Lotta Hjoberg informerar socialnämnden om följande:
-Socialnämndens presidium har tillsammans med sektorchef deltagit i ett möte
om integration.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

