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Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hemön, tisdagen den 5 januari 2016 kl 08:30-09:00

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), 1:e vice ordförande
May-Brith Jansson (C)
Björn Fagerlund (M)
Leif Johansson (S)

Övriga deltagare

Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Justeringens plats och tid

Janne Jansson

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-05

Anslagsdatum

2016-01-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur
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2016-01-28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-05

Socialnämndens arbetsutskott
SN § 1

Dnr 2015/00296

Internkontrollplan 2016

Förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 2016.
Bakgrund

Socialnämnden återremitterade ärendet på sammanträdet den 8 december 2015
(Sn § 192) till sammanträdet i januari 2016 på grund av att det har tillkommit
ytterligare information i ärendet.
För att ha en adekvat kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp
och kontrolleras i en internkontrollplan. Denna fastställs årligen av nämnden.
Planen innehåller uppgifter om risknivå, hur kontrollen ska genomföras och
vem som är ansvarig för kontrollen.
Internkontrollplanen innehåller punkter som är kommunövergripande och
beslutade av kommunstyrelsen samt internkontrollpunkter som är riktade mot
socialnämndens verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 201512-21
Internkontrollplan år 2016 upprättad av ekonom Annica Olsson och ekonom
Pia Möller, 2015-11-04

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Avdelningschef för vård- och omsorg Britt Johansson
Avdelningschef för individ- och familjeomsorg Anette Karlsson
Avdelningschef för myndighetsavdelningen Catharina Andersson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
SN § 2

Dnr 2015/00313

Avgifter inom Vård- och omsorg och Socialpsykiatrin 2016
Förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att fastställa avgifterna för Vård och omsorg
samt Socialpsykiatrin enligt förslaget samt att avgifterna ska gälla fr.o.m.
2016-01-01.
2. Socialnämnden beslutar att priserna för medboende i särskilt boende
ska vara förändras enligt nedanstående.
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 2016 sänks prisbasbeloppet med 200 kronor till 44 300 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 2016 föreslås därför avgiften för fotvård, yttre hemtjänst samt
hemvårdens nivå 1 (larm, trygghetsringning och matdistribution) förbli
oförändrad. En omräkning utifrån prisbasbeloppet skulle innebära en sänkning
med 1 krona.
Förslaget innebär att omvårdnadsavgiften sänks med tre till åtta kronor per
månad beroende på taxenivå och att priset för helpension(matavgift) sänks med
femton kronor/månad, vilket innebär minskade intäkter för socialnämnden.
Dock har Konsumentverkets beräkning av skäliga kostnader för livsmedel höjts
inför 2016 vilket får till följd att det belopp som den enskildes förbehållsbelopp
ska höjas med p.g.a merkostnader för mat kommer att sänkas med 45 kronor
per månad. Vilket gör att vissa personer kommer att betala en högre
omvårdnadsavgift.
De avgifter som föreslås ändras inför 2016 är markerade med kursiv/fet text i
förslag till taxa för 2016.
Den sena handläggningen av ärendet kommer sig av att Konsumentverkets
siffror för 2016 inte kom förrän i mitten av december.
Riksdagen har beslutat att från och med 1 juli 2016 ska den högsta avgift som
kommunen har rätt att ta ut enligt maxtaxan höjas till 1 991 kr/månad. Nytt
förslag till beslut om äldreomsorgsavgiften kommer att presenteras för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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socialnämnden under början av nästa år. Förändring av taxan måste beslutas av
Kommunfullmäktige.
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 2016 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 2016 föreslås priset för medboende förändras till: frukost 24 (24) kr,
mellanmål 11 (12) kr, middag 63 (62) kr och kvällsmat 32 (27) kr, priset
inkluderar 12 procent moms. Summan i parantes är 2015 års pris.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson, 2015-12-21
Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
inom Vård- och omsorg och Socialpsykiatrin från och med 2016-01-01, daterad
2015-12-11
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom Vård- och omsorg samt
Socialpsykiatrin från och med 2016-01-01 inklusive bilaga, daterad 2015-12-11

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

Justerandes signatur
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Socialnämndens arbetsutskott
SN § 3

Dnr 2015/00315

Redovisning av verksamhet med personligt ombud för år
2015 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud för år 2016
Förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden lämnar redovisning till länsstyrelsen ang. personligt
ombud.
2. Socialnämnden beslutar att rekvirera medel avseende personligt ombud
för 2016.
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.
Under året har det bildats en ledningsgrupp med deltagare från kommun,
arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård, psykiatri och personligt ombud.
Ledningsgruppen sammanträdde första gången i maj 2015.
Under året har andelen kvinnor ökat. Det märks en tydlig ökning av enstaka råd
och stödkontakter.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse – Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015,
upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef och Lotta
Hjoberg, chef sektor stöd och omsorg, 2015-12-17
Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2015 – Mariestads
kommun, upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef
Förslag på ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud,
upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Avdelningschef för individ- och familjeomsorg Anette Karlsson
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