Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, tisdag den 16 maj 2017 kl 08:30-10:50

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
Anita Ahl (M), ledamot
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), ledamot
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Lars Alfredsson (KD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Inger Farken (MP), ersättare, ej § 61
Inger Dernroth (C), ersättare, ej § 61
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef § 56
Maria Johansson, socialpedagog § 57
Hanna-Lena Sandberg, enhetschef för daglig verksamhet § 57
Annica Olsson, ekonom § 58
Pia Möller, ekonom § 58
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
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

§§ 54-61

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-05-16

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-16

Anslagsdatum

2017-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-06-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Socialnämnden
Sn § 54

Dnr 2017/00013

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisingen av delegationsbesluten.
Bakgrund

Beslut för tiden 2017-04-01 t.o.m. 2017-04-30 för individ- och familjeomsorg,
LSS och äldre- och handikappomsorg och bostadsanpassning anmäls.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 4, 11 och 20 april anmäls.
Beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap anmäls. Dnr: 05-2017-51
Beslut om anmälan om ändringar i bolaget, ägarbyte, China Town i Mariestad,
registreras. Dnr: 34-2016-211

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Socialnämnden
Sn § 55

Dnr 2017/00012

Handlingar att anmäla

Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna. Noteras att
verksamhetsberättelsen för socialjouren 2016 kommer att redovisas som ett
separat ärende i september innehållande jämförelse av tidigare års inkomna
ärenden.
Bakgrund

1. Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till plan för intern kontroll år
2017. (SN: 2017/78)
2. Kommunstyrelsen beslutar att utöka individ och familjeomsorgens barn
och ungdomsenhet med en ungdomsbehandlare. Kostnaden för
perioden 2017-2019 om totalt 600 tkr/år finansieras inom ramen för
socioekonomiska medel. (SN 2017/62)
3. Verksamhetsberättelse för Barnahus Skaraborg 2016 (SN 2017/94)
4. Verksamhetsberättelse för familjerådgivningen 2016 (SN 2017/95)
5. Verksamhetsberättelse socialjouren 2016 (SN 2017/93)
6. Kommunfullmäktige entledigar Mats Rosén (M) från uppdraget att vara
ledamot i socialnämnden. Det noteras att valberedningen återkommer
med förslag på ny ledamot i socialnämnden efter Rosén (M). (SN
2017/96)
Expedierats till:
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Socialnämnden
Sn § 56

Dnr 2017/00014

Information från sektorchefen

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Chef för sektor stöd och omsorg har ingen information vid dagens
sammanträde.
Utbildning

Utbildning för socialnämndens ledamöter och ersättare i Socialtjänstlagens
möjligheter och begränsningar av chef för sektor stöd och omsorg Lotta
Hjoberg och individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Socialnämnden
Sn § 57

Dnr 2017/00070

Redovisning av brukarenkät Pict-O-Stat 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

På Skaraborgs kommunalförbund pågår ett projekt riktade till kommuner i
Skaraborg att använda ett webbaserat enkätverktyg Pict-O-Stat. Enkätverktyget
består av Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och
förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika former av
kognitiv funktionsnedsättning. Syftet är att stärka brukarmedverkan och initiera,
genomföra och utveckla systematiskt uppföljning inom området stöd till
personer med funktionsnedsättning.
Metoden började användas inom vård och omsorgsavdelningen 2014 och
vartannat år tillfrågas personer i Daglig verksamhet och vartannat år tillfrågas
personer som bor i bostad enligt LSS att medverka i brukarundersökningen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av vård och omsorgschef Britt Johansson,
2017-04-04.

Expedierats till:
Vård- och omsorgschef Britt Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Socialnämnden
Sn § 58

Dnr 2017/00003

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för
april 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning avseende april år
2017.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten
upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter.
Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och
november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat månadsavstämning april år 2017 avseende
socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning april, år 2017, visar ett överskott på 3 250 tkr i
verksamheterna inom vård och omsorg. Biståndsavdelningen visar ett
underskott på 450 tkr liksom IFO 2 800 tkr. De centrala verksamheterna samt
försörjningsstödet visar ett nollresultat. Den totala prognosen visar ett
nollresultat för socialnämnden.
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
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-04-28
Dokument: Månadsavstämning april 2017, översikt, baserad på uppgifter
tillgängliga 2017-04-28
Dokument: Månadsavstämning april 2017, detaljer, 2017-04-28

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-05-16

Sida 9

Socialnämnden
Sn § 59

Dnr 2017/00069

Internkontrollplan 2017 - 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.

2017
Antal
Tid
Anmälningar Ansökningar Totalt
Utredningar Yttranden personer
Kv 1
139
8
147
64
9
Kv 2
Kv 3
Kv 4
Summa
139
8
147
64
9

88

88

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

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

Antal
personer
88
101
95
153

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Sn § 59 (forts.)
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-03-29

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Socialnämnden
Sn § 60

Dnr 2017/00009

Inspektion av Arbetsmiljöverket för första linjens chefer

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsynsinsats med inspektioner av
arbetssituationen för första linjens chefer inom vård och omsorg. I Mariestad
genomfördes tillsynen den 22 och 24 februari 2017. Tillsynen skedde genom
samtal med sektorchef, avdelningschef, ordförande och vice ordförande i
socialnämnden, åtta enhetschefer, skyddsombud.
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

Skrivels upprättad av vård- och omsorgschef Britt Johanson, 2017-04-04
Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion den 22 och 24 februari 2017.
Svar till Arbetsmiljöverket avseende inspektion av första linjens chefer inom
vård- och omsorg upprättat av avdelningschef vård- och omsorg Britt
Johansson och huvudskyddsombud Ritva Rådefalk, 2017-04-25

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-16

Socialnämnden
Sn § 61

Dnr 2017/00086

Ej verkställt beslut om bostad med särskild service för
vuxna eller annan särskild anpassad bostad, f. 1995

Beslut

Socialnämnden beslutar avge yttrande, enligt bilaga, till Inspektionen för vård
och omsorg.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 28 a§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, som ej gäller verkställt beslut.
Att verkställigheten av beslutet om bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS blivit fördröjd kommer sig av att det tar en viss tid för att planera och
uppföra nybyggnation.
För att Mariestads kommun ska klara att tillgodose behovet av lägenheter i
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har Mariestads kommun under
de senaste två åren planerat för tre helt nya boenden. Ett av dessa blev klart för
inflyttning 2017-02-01, det andra är under uppförande och kommer att stå klart
2017-06-01 och det tredje blir klart 2017-12-15.
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, 201705-08
Yttrande till inspektionen för vård och omsorg upprättad av chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2017-05-05 tillsammans med bilagor; kopia av
utredning med beslut, journalanteckningar, beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott, brev med erbjudande om lägenhet i nybyggt bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS samt personalens anteckningar angående
inflyttning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 61 (forts.)

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

