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Sida 2

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 250

SN 2013/0075-700

Månadsavstämning november – Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner ekonomisk avstämning för november månad år 2013 för individoch familjeomsorgsförvaltningen och lämnar den utan åtgärd.
Bakgrund

Socialnämndens förvaltningar redovisar prognoser fyra gånger årligen. Därutöver presenterar förvaltningarna även fyra ekonomiska avstämningar. Resultatet av dessa redovisas för
socialnämnden.
IFO:s övergripande kostnader visar ett underskott med 4 750 tkr. Prognosen är något osäker då det inryms kostnader för personaluppgörelse som förvaltningen arbetar med samt
kostnader för inköp av moduler till vårt verksamhetssystem, som kommer att förenkla och
effektivisera både handläggning och uppföljning. Efter inspektion av Arbetsmiljöverket
krävs insatser från bl.a. företagshälsovården vilket också belastar denna verksamhet. Sammantaget visar prognosen ett resultat med 570 tkr.
Barn- och ungdomsenheten har ett prognostiserat överskott om 4 120 tkr. Det är framförallt kostnaderna för externa placeringar som bl.a. genom gott arbete av medarbetarna hålls
nere. I stället för externa placeringar arbetar enhetens personal med att finna hemmaplanslösningar, där inte minst Ringvägen 1 B, samt korttidsboenden utgör en viktig del.
Prognosen förstärks av att återsökta medel avseende ensamkommande barn som avser 2012
har kommit sent och därför bokförts på 2013 års verksamhet.
Vuxenenheten visar ett överskott om 1 980 tkr, exklusive försörjningsstöd. Under en månad
finns här en personalförstärkning från ett bemanningsföretag, för att arbeta bort en ärendetopp som uppstått i rekryteringsglapp.
Flyktingverksamheten visar ett överskott med 1 800 tkr, vilket är 600 tkr bättre än föregående prognos.
Prognosen för LSS, barn- och unga, visar ett underskott med 180 tkr, vilket främst beror på
ökade lönekostnader samt nödvändiga inköp efter arbetsmiljöverkets inspektion.
Den psykosociala enheten visar ett underskott med 600 tkr, något sämre än föregående
prognos, vilket beror på en placering som tidigare planerats avslutas men som krävt ny planering, kostnad för nattbemanning, ny beviljad insats i form av ledsagare samt minskade
hyresintäkter.
Enligt prognosen kommer försörjningsstödet hamna på 13 970 tkr, medan kostnaderna för
arbetsmarknadsåtgärder hamnar på 2 473 tkr, totalt ger detta en underskott med 2 400 kr.
Det är svårt att göra en prognos avseende försörjningsstöd men brukligt är att kostnaderna
Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 250 (forts.)

stiger under hösten. Prognosen utgår från att kostnaden för försörjningsstöd följer föregående års trend och ger då en totalkostnad om 16 450 tkr.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. förvaltningschef Anette Karlsson och ekonom Pia Möller,
2013-12-02
Socialnämndens prognos för november 2013
Förvaltningens prognos november 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
(Tf. förvaltningschef Anette Karlsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 251

SN 2013/0075-700

Månadsavstämning november – Vård- och omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lägga avstämningen per november 2013 till handlingarna.
Bakgrund

Förvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar
av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Avstämning november, redovisas i bilaga.
Avstämning november visar på ett underskott motsvarande 1600 tkr vilket är 450 tkr bättre
än avstämningen i oktober 2013.
Hemtjänsten gör ett underskott på 5 500 tkr vilket är 700 tkr sämre än prognosen i oktober.
Antalet beviljade timmar i hemtjänsten har sedan maj varit högre än årets fyra första månader. Hemsjukvårdsärenden har också ökat i antal. Hemtjänsten är svår att prognostisera då
antalet beviljade timmar variarar över tid.
Övrig verksamhet inom vård och omsorgsförvaltningen beräknas genomföra sin verksamhet inom tilldelad budgetram.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg och ekonom Annica
Olsson, 2013-12-02
Förvaltningens prognos november 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-03

Sida 5

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 252

SN 2013/0171-731

Arbetsmiljöverkets inspektion av korttidshemmet Sandbäcksvägen 46
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna efter att ha tagit del av informationen.
Bakgrund

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av Sandbäcksvägens korttids. Verksamheten
riktar sig till barn och unga, vissa med sådan funktionsnedsättning att det krävs lyft och förflyttning av personalen.
Inspektionen redovisar de brister som identifierats under inspektionen och återkommer för
uppföljning i januari 2014. Inför denna uppföljning ska verksamheten presenter en plan för
hur bristerna kommer att åtgärdas. I rapporten ställs krav på åtgärder inom sju områden, det
saknas både kunskap och skriftliga rutiner för att säkerställa att förflyttningar sker på säkert
sätt samt att hjälpmedel används, medicinska kontroller av nattarbetare, tillräckligt arbetsutrymme saknas i vårdsituationer vilket kräver ombyggnation och slutligen behöver en översyn av bemanningen ske för att säkerställa en säker förflyttning av vårdtagaren och för att
hjälpmedel ska kunna användas.
Enhetschef, Lena Nordgren, har kopplat in företagshälsovård Avonova som hjälp i arbetet
samt kallat till möte med fastighetsförvaltningen.
I samband med detta arbete har det även visat sig att lokalerna inte är helt anpassade efter
verksamhetens behov, dels är behovet större än lokalerna medger och dels är inte utomhusmiljön anpassad efter lekande barns behov. Detta har ibland inneburit att barn med helt
olika behov blandats på ett inte positivt sätt och föräldrar har reagerat på detta. En kartläggning har påbörjats för att undersöka det framtida behovet av korttids och särskilda boenden för att sedan, tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen göra en gemensam
planering för dessa verksamheter. Det är möjligt att det går att göra samordningsvinster,
inte minst inom personalområdet, om detta arbete görs i samverkan utifrån ett helhetsperspektiv.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson,
2013-11-20
Arbetsmiljöverketes inspektionsmeddelande, 2013-09-23
______________________________________________________

Expedieras till:
(Tf. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 253

SN 2013/0306-730

Avgift för transport av avlidna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar:
1. Att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att inrätta en avgift för transport av
avlidna.
2. Att avgiften tas ut av dödsboet i de fall kommunen ansvarar för transporten.
3. Att avgiftens storlek är densamma som den faktiska kostnaden av transporten.
Bakgrund

I Mariestads kommun har transporter av avlidna beställts och betalats av dödsboet utan att
kommunen berörts. Med anledning av att det uppkommit en diskussion bör det ske ett klarläggande för vad som gäller kommunens ansvar vid transport av avlidna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Caroline Dernestam J och vård- och omsorgschef
Lotta Hjoberg, 2013-11-01
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2005:52, Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunfullmäktige)
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 254

SN 2013/0307-730

Avgifter inom Vård- och omsorg samt Socialpsykiatri 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar:
1. Att fastställa avgifterna för vård- och omsorg samt socialpsykiatrin enligt förslaget
samt att avgifterna ska gälla fr.o.m. 2014-01-01.
2. Att insatsen anhöriglarm ska vara avgiftsfri.
3. Att fastställa priserna för medboende i särskilt boende till frukost 24 kr, mellanmål
12 kr, middag 62 kr och kvällsmat 27 kr samt att priserna ska gälla fr. o.m.
2014-01-01.
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 2014 sänks prisbasbeloppet med 100 kronor till 44 400 kronor. I förslaget är avgifterna reviderade utifrån
ändrat prisbasbelopp.
Anhöriglarm
Anhöriglarm är ett internt larm i hemmet som är till för att uppmärksamma anhörig. Då
larmet inte är kopplat till någon larmcentral och inte genererar några personalinsatser föreslås det vara avgiftsfritt för den som blir beviljad ett sådant.
Pris för mat medboende
För 2014 föreslås priset för mat till medboende i särskilt boende att fastställas till: frukost 24
kr, mellanmål 12 kr, middag 62 kr och kvällsmat 27 kr, priset inkluderar 12 procent moms.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg och enhetschef Marianne Iwarson, 2013-11-21
______________________________________________________

Expedieras till:
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)
(Enhetschef Marianne Iwarson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslag tas ner

2014-01-07
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Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

