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Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset tisdag den 21 juni 2016 kl. 08:30-11:20

Beslutande

Jan Hallström (L), ordförande
Janne Jansson (S), vice ordförande
Leif Johansson (S), §§ 68-76
Eivor Hallén (S)
Fred Bruns (S)
Marianne Johansson (S)
Sara Wallmon (V)
Björn Fagerlund (M)
Anita Ahl (M)
Mats Rosén (M)
May-Brith Jansson (C)
Emil Gullbrantz (C)
Margareta Alexandersson (KD)
Inger Farken (MP), tjänstgörande ersättare §§ 65-67

Övriga deltagare

Inger Farken (MP), ersättare §§ 68-76
Lars Alfredsson (KD), ersättare
Annica Olsson, ekonom § 68
Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 69
Annica Bringsved, alkoholinspektör §§ 70-71
Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

I anslutning till sammanträdet

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Jan Hallström
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 65-76
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-06-21

Anslagsdatum

2016-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-07-14
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Sammanträdesdatum
2016-06-21

Socialnämnden
Sn § 65

Dnr 2016/00003

Redovisning av delegationsbeslut 2016
Beslut

Anmälan av delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Bakgrund

Individ- och familjeomsorgen, LSS, äldre- och handikappomsorg och
bostadsanpassning:
Beslut för tiden 2016-05-01 t.o.m. 2016-05-31 anmäls och läggs till
handlingarna.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 3, 10 och 24 maj:
Protokollen anmäls och läggs till handlingarna.
Beslut om utsträckt serveringstid enligt 8 kap 19 § alkohollagen vid enstaka
tillfälle, Anders Larm (Hamnkrogen Laxhall), den 21 maj 2016:
Beslutet anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 66

Dnr 2016/00004

Handlingar att anmäla, juni 2016
Beslut

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.
Bakgrund

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om åtgärdsplan för
socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1
och ger ekonomienheten i uppdrag att upprätta ett förslag till en
utvecklad prognosprocess som bland annat innefattar en uppföljning
och utvärdering av nämndernas åtgärdsplaner.
SN 2016/49
2. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra socialnämnden 1 mnkr för att
finansiera flyktingrelaterade kostnader som inte täcks av statsbidrag för
år 2016. Kommunstyrelsen beslutar också att med hjälp av extern aktör
genomlysa socialnämndens verksamheter och ekonomi. Kostnaderna
för detta tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
SN 2016/49
3. Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande över betänkande i
utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården ”Effektiv vård” i enlighet med upprättat förslag.
SN 2016/64
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen om nämndmål
år 2017.
SN 2016/13
5. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och
enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
SN 2016/138
6. Kommunfullmäktige beslutar att flytta fram fullmäktiges behandling av
kommunens budget för år 2017, med flerårsplan för åren 2018-2019,
från sammanträdet den 13 juni till sammanträdet den 26 september.
SN 2015/285
7. Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och medicinskt ansvarig
sjuksköterska i Mariestads kommun.
SN 2016/141

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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8. Rekvisition av statsbidrag för år 2016 till kommuner för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.
SN 2016/140
9. Motion om att utreda möjligheterna att starta ett projekt kring sociala
affärer överlämnat för yttrande till socialnämnden i samverkan med
kommunstyrelsen.
SN 2016/137

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 67

Dnr 2016/00005

Information från sektorchefen 2016
Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

LSS-bostad Gräshoppan
Informationsmöte med anhöriga har genomförts den 14 juni. Gräshoppan
kommer att bestå av sex lägenheter. Från Gräshoppan finns det cykelväg till
centrum.
Redovisning av effektiviteten i hemtjänsten
Chefen för sektor stöd och omsorg går igenom genomlysningen i hemvården.
Den innehåller bland annat en sammanställning av hemvårdens redovisning av
timmar och årstjänster under perioderna 1-28 mars och 1-28 april i år. Vidare
innehåller genomlysningen redovisning i timmar, extra turer,
Bemanningsenheten och larmbesök. Ungefär hälften av larm loggas inte som
larmbesök utan som den insatsen som utförs vid besöket.
Effektiviteten (tid hos den enskilde i förhållande till arbetad tid) skiljer mycket
mellan grupperna. Inget i genomlysningen påvisar att hemvården har det fysiskt
stressigt. Chefen för sektor stöd och omsorg redovisar hur det ser ut med
schema och extraturer i grupperna.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 68

Dnr 2016/00049

Prognos 2 år 2016 för socialnämndens verksamheter
Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 2 år för maj månad 2016 för
socialnämndens verksamheter.
Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärderna för
att nå en budget i balans.
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 prognos 2 för maj månad år 2016 avseende
socialnämndens verksamheter.
Prognos 2 visar på ett underskott i verksamheterna; individ- och
familjeomsorgsavdelningen - 2 400 tkr, vård- och omsorgsavdelningen - 2 400
tkr, biståndsavdelningen och de centrala verksamheterna visar ett nollresultat
samt försörjningsstödet + 1 000 tkr. Totalt underskott för socialnämnden är
- 3 800 tkr.
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 ekonomer Annica Olsson, Pia Möller och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-05-27
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Månadsavstämning maj 2016, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia
Möller, baserad på uppgifter tillgängliga 2016-05-27
Prognos 2, maj 2016, upprättad av ekonomer Annica Olsson och Pia Möller,
2016-05-27
Investeringsprognos per 2016-05-31, upprättad av ekonomer Annica Olsson
och Pia Möller, 2016-05-27
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 69

Dnr 2016/00125

Riktlinjer för informationshantering och journalföring, Hälsooch sjukvård
Beslut

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje för informationshantering och
journalföring.
Bakgrund

Informationshantering inom hälso- och sjukvård ska vara organiserad och
tillgodose patienters säkerhet vilket innebär att det ställs tydliga krav på hur
patientuppgifter ska hanteras och hur informationssäkerhetsarbetet ska
bedrivas. Syftet med att föra patientjournal är i första hand att bidra till en god
och säker vård av patienten.
Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad
informationssäkerhetspolicy. Där ska det framgå hur behörigheter tilldelas och
hur verksamheten styr och kontrollerar åtkomsten till patientuppgifter.
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 medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson
och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Förslag på Riktlinje för informationshantering och journalföring
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 70

Dnr 2016/00117

Tillfällig delegation under sommarmånaderna 2016
Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja delegation gällande beslut om
serveringstillstånd till allmänheten under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle
till ordföranden i socialnämnden, under sommarperioden 2016 då
socialnämnden inte sammanträder.
Bakgrund

Under den period av sommaren då socialnämnden inte sammanträder bör
nämnden ha den servicen att kunna bevilja tillfälliga serveringstillstånd.
Delegationsbesluten återrapporteras till socialnämnden på sammanträdet den 13
september 2016.

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 alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-05-12
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg
Alkoholinspektör Annica Bringsved
Socialnämndens ordförande Jan Hallström
Socialnämndens vice ordförande Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 71

Dnr 2016/00129

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, STF
Vandrarhem Mariestad
Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Vandrarhem Mariestad AB, Sågaregränd 9,
542 45 Mariestad, organisationsnummer 556989-2085 tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
i STF vandrarhem, Hamngatan 20 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten inomhus och
utomhus, i trädgården, med serveringstid kl. 11.00 – 23.00.
Bakgrund

Vandrarhem Mariestad AB, Sågaregränd 9, 542 45 Mariestad,
organisationsnummer 556989-2085, har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker i STF vandrarhem, Hamngatan 20 i Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten inomhus och
utomhus, i trädgården, med serveringstid kl. 11.00 – 23.00.
Sökanden har sedan 2014-05-27 haft stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten i en enskild firma. Eftersom sökanden har ändrat till aktiebolag,
måste ny ansökan om serveringstillstånd göras.
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 alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-05-31
Utredning upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och chef för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-05-31
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Alkoholinspektör Annica Bringsved
STF Vandrarhem i Mariestad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 72

Dnr 2016/00133

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med
anledning av anmälan som rör bemanning samt kompetens
vid enheten för barn och unga
Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med individ- och
familjeomsorgschefens förslag.
Socialnämnden anser att arbetet vid barn och unga håller hög kvalitét.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg har 2016-04-28 mottaget klagomål rörande
socialtjänstens verksamhet och funnit skäl att inleda tillsyn med anledning av
uppgifterna. Socialnämnden har mottaget begäran om yttrande till inspektionen
för vård och omsorg.
Innehållet i klagomålen
1. Kommunen bryter mot lagen då personal utan rätt kompetens anställs
för att genomföra utredningar rörande barn och unga.
2. Barn och unga riskerar fara illa med anledning av låg bemanning
3. Förhandsbedömningar efter anmälningar leder inte till utredningar, inte
ens när barn bevittnat våld
4. Ensamkommande barn placeras på vandrarhem utan beslut.
5. Klagomål rör även bristande ledarskap.
Nämnden tillbakavisar de klagomål som framkommer och bedömer att
klagomålen saknar saklig grund och bygger på felaktiga uppgifter.
Det stämmer att några socialsekreterare inte har den grundkompetens som
anges i socialtjänstlagen men utifrån andra kunskaper och personlig lämplighet
har nämnden bedömt att dessa socialsekreterare har tillräcklig kompetens för
arbetet. Detta också kopplat till att arbetet organiseras så att handläggarna inte
kan anses arbeta självständigt. Ambitionen är oavsett utbildningsbakgrund att
arbetsuppgifterna anpassas efter kompetens och erfarenhet och kunnande.
I nämndens strategiska arbete ingår att ha sökt dispens för enskilda medarbetare
hos socialstyrelsen (inget svar för närvarande). Vidare har nämnden intensifierat
arbetet med att utveckla styrdokument för att kvalitetssäkra vården.
Inom nämndens verksamheter pågår ett arbete med att ständigt utveckla
framgångsrika rekryteringsprocesser och det systematiska arbetsmiljöarbetet
med en medveten satsning på att skapa en hållbar verksamhet har intensifierats
under 2016.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Nämnden anser dock att utvecklingsarbetet när det gäller dessa frågor ska
prioriteras oavsett klagomålet. Nämnden finner att det idag finns en väl
förankrad planering och strategi för att kontinuerligt säkra individ- och
familjeomsorgens utveckling.
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 individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg, 2016-06-10
Yttrande enligt 13 kap. 5 § SoL med anledning av inkommit klagomål,
dnr 8.5-19705/2016
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 73

Dnr 2016/00055

Ändring i socialnämndens delegationsordning
Beslut

Socialnämnden beslutar att ändra i delegationsordningen så att beslut om att
hos socialstyrelsen ansöka om dispens från behörighetskrav socionom enligt 3
kap 3 a § SoL delegeras till avdelningschef och sektorchef.
Bakgrund

Av 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen, SoL, följer att socialnämnden ska använda
handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant
examen på grundnivå i högskolan eller som har utländsk utbildning som erkänts
enl 3 b § andra stycket för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten
rörande barn och unga som innefattar a) bedömning av om utredning ska
inledas, b) utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder,
eller c) uppföljning av beslutade insatser.
Med relevant examen avses examen som innefattar områdena 1. Socialt arbete
motsvarande minst 90 högskolepoäng, hp, 2. Juridik motsvarande minst 30 hp,
psykologi motsvarande minst 30 hp och samhällsvetenskap motsvarande minst
15 hp. (SOSFS 2014:7)
Det är möjligt för arbetsgivaren att ansöka om dispens från föreskriften.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Hallström (L) tar upp tjänstemännens förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-06-14
Förslag på formulering i delegationsordningens punkt 2, Administrativa
ärenden.
Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 74

Dnr 2015/00040

Prognos 2 år 2016 för socialnämndens mål
Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Socialnämnden har inför verksamhetsåret 2016 antagit fem mål. Målen ska
följas upp kvartalsvis.
Nämndmål 1: Minskad sjukfrånvaro inom verksamheterna genom att bland
annat öka medarbetarnas arbetsglädje och trivsel. Antalet sjukdagar ska minska
2016 i jämförelse med 2015.
Nämndmål 2: Minska antalet externa placeringar.
Nämndmål 3: Ökad delaktighet för brukare/klienter.
Nämndmål 4: Utöka inslaget av frivilligarbete och externa aktörer såsom
studieförbund.
Nämndmål 5: Minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.
Mål 2, 3 och 4 kommer att uppnås. Mål 1 och 5 kommer delvis att uppnås.
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,
2016-05-26
Dokument: Målprognos 2, Socialnämnden
Expedierats till:
Kvalitetschef Maria Torp
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 75

Dnr 2016/00127

Redovisning av ej verkställda beslut 2016, kvartal 1
Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut
2016, kvartal 1, till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund

Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har om beslut om insats inte
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.
För kvartal 1, 2016 redovisar sektor stöd och omsorg 15 ej verkställda beslut.
Åtta beslut enligt LSS och sju beslut enligt SoL.
Sju beslut är enligt LSS 9:9, bostad för vuxna. Två är erbjudna bostad men har
tackat nej. Ett beslut är enligt LSS 9:6, korttidplats utan för det egna hemmet.
Den enskilde har tackat nej till erbjudande.
Åtta beslut är enligt Sol 4:1, avser bostad. Tre har erbjudits bostad men har
tackat nej
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,
2016-05-27
Kvartalsrapporter upprättade av Annika Palmér, Susanne Blom och Anette
Karlsson, inskickade till inspektionen för vård och omsorg under april 2016
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 76

Dnr 2016/00105

Handlingsplan med åtgärdslista i Kommunens Kvalitet i
Korthet
Beslut

Socialnämnden godkänner handlingsplanen med åtgärdslistan och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2016 (Ksau § 87) att
sektorerna/verksamheterna ska välja ut viktiga mått ur KKiK-rapporten och
upprätta en handlingsplan med åtgärdslista för att åtgärda de brister som
tydliggjorts i rapporten.
Handlingsplanen med åtgärdslistan ska presenteras för berörd nämnd och
kommunstyrelsen.
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,
2016-05-26
Handlingsplan med åtgärdslista i Kommunens Kvalitet i Korthet, 2016-05-24
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chef för sektor stöd och omsorg
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