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Socialnämnden
§ 63

Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:

Följande ärende är tillagt:
Delegationsbeslut

Följande ärenden utgår:
Ekonomi

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 64

Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om elevboende för gymnasiesärskoleelever
Dnr 2011/0106-751
Rektor Mikael Fransson informerar om elevboende för gymnasiesärskoleelever
Bakgrund:
Det är vanligt att gymnasiesärskoleelever erbjuds boende på studieorten. Skälet för ett sådant boende ka vara att eleverna inte kan eller vill pendla till skolan. Det kan också ge boendeträning för att på sikt möjliggöra ett eget boende. Boendet kan också vara ett komplement till hem, där ”omvårdnaden” är otillräcklig. Det kan också vara ett sätt att möta ökad
konkurrens från andra skolor.
Elevboendet innebär en boendeträning med stöd av handledare. Handledarstödet kan vara
mer eller mindre omfattande beroende på vilket behov som finns. Eleverna bor i elevhemmet fem dagar i veckan; måndag till fredag. På helgerna bor man i sin familj.
Rektor Mikael Fransson och utredare Yngve Pantzar har lagt ett förslag till beslut till Barnoch utbildningsnämnden att starta ett elevboende för gymnasiesärskoleelever i augusti
2012. Ytterligare ett förslag som är lagt är att Barn- och utbildningsnämnden står för uppstartskostnader i form av möbler och annan utrustning sam kostnader för omställning av
lokaler.

Information om detaljplan – Kvarteret Falken
Dnr 2011/0103-214
Socialchef EvaLotta Lindskog informerar om Kommunstyrelsens beslutade den 2011-0427 om att detaljplanen för kv. Falken i Mariestad ska ställas ut för granskning.
Bakgrund:
Aktuellt ersättande av plan (Dp456, antagen maj 2007) grundar sig i nödvändig utbyggnad
av badhuset. Den gällande planen från 2007 aktualiserades med anledning av fastighetsförsäljning och planläggning av utbildningsverksamhet som huvudändamål inom kvarteret.
Innan dess var området enligt gällande planbestämmelser avsett för allmänt ändamål (A,
enligt äldre bestämmelser).
Under utställningstiden finns planen tillgänglig för grankning på Stadshuset till och med
2011-06-17, 2011.
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Socialnämnden
Information om KSAU-beslut – överföring av kostnader för Bjurlidens avvecklande
Dnr 2011/0097-700
Socialchef Eva Lotta informerar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 201104-27.
Bakgrund:
Socialnämnden beslutade 2011-03-22 att ge förvaltningschef EvaLotta Lindskog i uppdrag
att tillskriva kommunstyrelsen och förslå att hyreskostnader för Bjurlidens avvecklade äldreboende flyttas till kommunstyrelsen eller avvecklingsfastigheter.
Förvaltningschefen har upprättat en skrivelse till kommunstyrelsen i vilken hon bl.a framhåller att försäljningen av Bjurlidens äldreboende innebar ett kontrakt som löper t.o.m. år
2014. Då detta inte ingått i den kalkyl som innebär att budget för hyror för nedlagda verksamheter ska användas till andra fastighetskostnader blir konsekvenserna att kostnaden för
Bjurliden får finansieras med personalbudgeten.
Då socialnämnden inte längre bedriver någon verksamhet i lokalerna på Bjurliden föreslår
socialnämnden att kommunstyrelsen fr.o.m år 2011 flyttar kostnaden till avvecklingsfastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskot beslutade att förvaltningen av Bjurlidens avvecklande äldreboende överförs till avvecklingsfastigheter. Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutade
också att de medel som finns anslagna i socialnämndens budget för hyra av Bjurlidens avvecklade äldreboende, ca 3 600tkr, överförs till avvecklingsfastigheter. Dessa medel kommer att återföras till socialnämnden när hyreskontraktet för Bjurliden löper ut 2013-12-31.
Ansvarsfull tillståndsgivning
Socialchef Eva Lotta informerar om ansvarfull tillståndsgivning och handling delades på
sammanträdet.
Bakgrund
En ny alkohollag har trätt i kraft den 1 januari 2011. Skillnaderna i förhållande till tidigare
lagstiftning består i att kommunen nu kan bilja nya former av serveringstillstånd. Kommunen ska även ansvara för det kunskapsprov som ska utföras av den som ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning
Enligt Alkohollagen (SFS 2010:1 622) 8 kap. 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för
prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Kommunens arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avifterna ska täcka
kommunens kostnader för prövningen.
I Eva Lotta Linskogs information framgår att handläggningen av serveringstillståndet kan
ske på annan förvaltning. Ordföranden Marieanne Kjellquist lägger som förslag att socialnämnden ska överväga att ge Eva Lotta Lindskog som uppdrag att skriva en tjänsteskrivelse om att flytta utredningen för serverings tillstånd till annan förvaltning/nämnd.
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Socialnämnden
Tillsyn Mariegärde
Socialchef Eva Lotta informerar om tillsynen hos Mariegärde, gjord av Socialstyrelsen
Bakgrund
Socialstyrelsen verkar som tillsynsmyndighet över kommunens socialtjänst och har varit på
inspektion på äldreboendet Mariegärde. Mariegärde besöktes av två inspektörer som hade
fokus på rutiner och riktlinjer främst inom hälso- sjukvårdsinsatser.
Rapporten från inspektionen kommer att delges i juli månad. Inspektioner inom äldreboende genomförs nu inom hela Sverige och delges i samma rapport.
Eva Lotta Lindskog återkommer till socialnämndens sammanträde för att delge rapporten.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 65

INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-06-14 (2011-05-24)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inividärende – Fastställande av avgift

Dnr 2011/0104-730

Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg föredrar ett individärende som avser fastställande av individuell avgift för sondnäring för brukare boende på gruppbostad.
Återremiss frå KS – revidering av socialnämndens reglemente Dnr 2011/0062-700
Socialchef EvaLotta Lindskog föreslår Socialnämnden att fastställa dokumentet ”Reglemente för socialnämnden”. Regletmentet skickas via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2001-01-31 att fastställa föreslagna förändringar i dokumentet ”Bestämmelserna om arvoden, traktamenten med mera till förtroendevald i Mariestads
kommun”. Kommunfullmäktiges beslut innefattade även att kommunens nämnder ska välja en förste vice ordförande och en andre vice ordförande samt att nämndernas reglemente
ska korrigeras i dessa avseende.
Socialnämnden har korrigerat nämndens reglemente utifrån kommunfullmäktiges beslut. I
samband med detta har nämnden även reviderat/uppdaterat reglementet med anledning av
förändrat arbetssätt och samt tillkommande uppdrag m.m.
Socialnämnden beslutade 2011-03-22 att godkänna ändringarna i reglementet och att överlämna dokumentet till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till socialnämnden för att nämnden ska
ompröva inträdesordningen då ordförande och 1:e vice ordförande inkan delta vid sammanträdet eller del av sammanträdet.
Socialnämnden vidhåller att beslutat reglement 2011-03-22, är det reglemete som ska gälla
för socialnämnden.

Kommunfullmäktiges återremiss till Kommunstyrelsen angående avgifter för serveringstillstånd
Dnr 2011/0036-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog förslår Socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om de nya ansökningsavgifterna enligt förslag gällande serveringstillstånd och kunskapsprov med anledning av ny alkohollag.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
Bakgrund:
En ny alkohollagstiftning har införts fr.o.m. 2011-01-01. Förändringarna i förhållande till
tidigare lagstiftning innebär att kommunen kan bevilja nya former av serveringstillstånd.
Kommunerna kommer även att ansvara för det kunskapsprov som ska utföras av den som
ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning.
Enligt alkohollagen ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om
serveringstillstånd. Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med
ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
Socialförvaltningen har utarbetat följande förslag till nya avgifter som tillkommit med anledning av den nya lagen.
Tillstånds och anmälningstyp

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd till cateringföretag
för slutna sällskap
Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymmer
Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme, tillsynsavgift ingår
Stadigvarande tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang,
tillsynsavgift ingår
Kunskapsprov för serveringstillstånd

7 400
5 000
3 200
4 200
3 200
1 000

Ärendet återremiteras till kommunstyrelsen för att klarlägga skillnaden mellan ”Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymmen” och Serveringstillstånd för
tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme”.
Socialförvaltningen har i ny tjänsteskrivelse klargjort skillnaderna i de olika serveringstillstånden.

_____________________________________________________________
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Socialnämnden

BESLUT
§ 66

Dnr 2011/0093-700

Ansökan från Synskadades Riksförbund MTG
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå synskadades riksförbunds framställan/ansökan
om att anställa en syn och hörselinstruktör i Mariestads kommun.
Bakgrund
Synskadades riksförbund har i skrivelse krävt att Mariestads kommun ska anställa
en syn och hörselinstruktör. Mariestads kommun har haft syn och hörselinstruktör anställd på deltid till 2008 och tagit beslut om att avveckla densamma.
Mariestads kommun anser att det är Västra Götalands Regionens ansvar att hjälpa
de synskadade med förskrivna hjälpmedel och också hjälpa till så att dessa fungerar i hemmiljön. Det är inte ett kommunalt ansvar.
Vid samtal som förts mellan Synskadades riksförbund och Mariestads kommun
har Synskadades riksförbund ansett att synskadade under 67 år ska kunna avropa
insatser från ”Fixar-Anders”. Denna tjänst är skapad utifrån den lag som trädde i
kraft 1 juli 2006. Lagen innebär att kommunen får befogenhet att utan föregående
individuella behovsprövningar tillhandahålla servicetjänster som är avsedda att
förebygga skador, olycksfall eller ohälsa åt personer som fyllt 67 år, och som inte
utgör personlig omvårdnad. Det framgår att denna lag är avsedd för äldre personer och inte yngre personer med funktionshinder, oavsett om behov finns eller
inte. Yngre personer som har funktionshinder och har behov av stöd i vardagen
kan får sina behov prövade mot Socialtjänstlagen 4 kap1§.
Då lagen med befogenheter att tillhandahålla vissa tjänster är särskilt riktad mot äldre så
finns inget utrymme för att tillhandahålla ”fixartjänst” till vissa yngre eftersom lagen inte
ger möjligheter till individuell prövning.
Underlag för beslut
Beslutsunderlag delades på föregående sammanträde
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Synskades riksförbund MTG
Lotta Hjoberg VoO
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Socialnämnden
§ 67

Dnr 2011/0062-700

Återremiss från KS – revidering av socialnämndens reglemente
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet gällande fastställandet av dokumentet ”Reglemente för socialnämnden”, i avvaktan på kommunstyrelsens ställningstagande i frågan.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 att fastställa föreslagna förändringar i dokumentet ”Bestämmelserna om arvoden, traktamenten med mera till förtroendevald i Mariestads
kommun”. Kommunfullmäktiges beslut innefattade även att kommunens nämnder ska välja en förste vice ordförande och en andre vice ordförande samt att nämndernas reglemente
ska korrigeras i dessa avseende.
Socialnämnden har korrigerat nämndens reglemente utifrån kommunfullmäktiges beslut. I
samband med detta har nämnden även reviderat/uppdaterat reglementet med anledning av
förändrat arbetssätt och samt tillkommande uppdrag m.m.
Socialnämnden beslutade 2011-03-22 att godkänna ändringarna i reglementet och att överlämna dokumentet till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att återremitera ärendet till socialnämnden för att nämnden ska
ompröva inträdesordningen då ordförande och 1:e vice ordförande inkan delta vid sammanträdet eller del av sammanträdet.
Socialnämnden vidhåller att beslutat reglement 2011-03-22, är det reglemete som ska gälla
för socialnämnden.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, Ks § 65.
Regelmente för socialnämnden.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 68

Dnr 2011/0036-702

Kommunfullmäktiges återremiss till Kommunstyrelsen angående avgifter för serveringstillstånd
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om de nya ansökningsavgifterna enligt förslag gällande serveringstillstånd och kunskapsprov med anledning av ny alkohollag.
Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
En ny alkohollagstiftning har införts fr.o.m. 2011-01-01. Förändringarna i förhållande till
tidigare lagstiftning innebär att kommunen kan bevilja nya former av serveringstillstånd.
Kommunerna kommer även att ansvara för det kunskapsprov som ska utföras av den som
ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning.
Enligt alkohollagen ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om
serveringstillstånd. Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med
ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
Socialförvaltningen har utarbetat följande förslag till nya avgifter som tillkommit med anledning av den nya lagen.
Tillstånds och anmälningstyp

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd till cateringföretag
för slutna sällskap
Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymmer
Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme, tillsynsavgift ingår
Stadigvarande tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang,
tillsynsavgift ingår
Kunskapsprov för serveringstillstånd

7 400

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Ärendet återremiteras till kommunstyrelsen för att klarlägga skillnaden mellan ”Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymmen” och Serveringstillstånd för
tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme”.
Socialförvaltningen har i ny tjänsteskrivelse klargjort skillnaderna i de olika serveringstillstånden.

Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, Kf § 65 2011-04-18.
Tjänsteskrivelse” Nya avgifter gällande ansökningsavgifter för serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Annica Bringsved
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Socialnämnden
§ 69

Sammanträden - arbetsutskott och socialnämnd
______________________________________________________________________
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdetiderna för arbetsutskott och socialnämnd
från och med 2011-06-14.
Bakgrund
Under arbetsutskottets sammanträde 2011-05-24 föreslår Socialnämndens ordförande Marienne Kjellquist att ändra sammanträdestiderna för arbetsutskottet och socialnämnden.
Motiveringen är att få ökad tid till framställan av individärenden. Förslaget som Marianne
Kjellquist förordar är att arbetsutskottets sammanträde börjar klockan 10.00 samma dag
som socialnämndens sammanträde. Socialnämndens sammanträde föreslås istället börja
klockan 13.00.

Underlag för beslut
Framställan av Marianne Kjellquist, ordföranden i socialnämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 70

Inividärende – Fastställande av avgift

Dnr 2011/0104-730

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa matkostnad i ett enskilt individärende i enlighet med
Konsumentverkets rekommendationer, 1627 kronor/månad från och med 2011-02-01 och
att denna avgift indexregleras årligen.
Bakgrund
I en av kommunens gruppbostäder bor en brukare som får all sin näring via
sondmatning. Denna typ av sondnäring är mycket dyr och det är inte rimligt att ta
ut den faktiska kostnaden.
Konsumentverkets rekommenderade kostnad för mat åt en kvinna i åldern 18-30
år är 1627 kronor/ månad vilket är den summan som Socialnämnden föreslås
fastställa.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse
_____________________________________________________________________
Lotta Hjoberg VoO
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Socialnämnden
§ 71

Anmälan av delegationsbeslut
____________________________________________________________

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna

Bakgrund
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.
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Socialnämnden
§ 72

Anmälan av protokoll
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2011-05-03 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-05-03 och 2011-05-09 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 73

Kurser och konferenser
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kurser och konferenser delges ledamöterna på sammanträdet.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-24

Anslagsdatum

2011-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-07-06

...............................................................................................................

Katrin Jedselius
___________________________________________________________________________________________________________

