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Socialnämnden

§ 74
Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:

Följande ärende är tillagt:
Förslag till besparingar med anledning av prognos 2, 2011 och 2012 års ram.
Information från granskningen av kommunens yrkesrevisorer
Information om svar till socialstyrelsen – icke verkställda beslut
Ledamot Emelie Olsson (S) förklarars sig jäv under punkten 28, (§ 76) och under
beslutsärenden punkt 48, (§ 83). Deltar inte i beslutet utan lämnar sammanträdet,
ersättre ledamot Annika Käll (fp) träder in.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

§ 75
Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens måldokument 2012

Dnr 2011/0094-700

Socialchef EvaLotta Lindskog delade ut Socialnämndens måldokument för 2012
Bakgrund:
Socialnämnden fattade beslut om mådokumentet 2012, 2011-04-18. Inför detta beslut harsocialnämndens arbetsgrupp har arbetat fram ett måldokument för Socialnämnden efter
Mariestads kommuns vision 2030. Socialnämnden utgår från tre olika perspektiv; brukarperspektiv, jämlighetsperspektiv samt resursperspektiv i sitt beaktande med att ta fram mål
för verksamheten.
De tre långsiktiga målen är; Socialförvaltningen ska stärka den enskildes möjligheter till ett
självständigt liv. Socialförvaltningen ska underlätta för den enskildes deltagande i den samhälleliga gemenskapen. Socialförvaltningen ska utveckla metoder för effektiv samverkan.

Information från Länsnykterhetsförbundet
Socialchef EvaLotta Lindskog informerar om Länsnykterhetsförbundets skrivelse.
Bakgrund:
Den samlade nykterhetsrörelsen på Länsnykterhetsförbundet Västa Götalands årsmöte i
Alingsås har inkommit med en skrivelse till kommunledningskontoret. I denna skrivelse
uppmanas alla kommuner att följa upp den nya alkohollagen med att se över sina alkoholpolitiska program och fokusera på det ökade kommunala ansvaret för alkoholens negativa
effekter. Två områden som omnämns i skrivelsen är att 400 000 barn tvingas leva i hem
med en eller fler missbrukande föräldrar. Antalet serveringsställen för alkohol har ökat till
fler än 10 000 stycken. Effekterna är ökat missbruk och ökat oprovocerat gatuvåld.
Information om Socialnämndes ekonomi, prognos 2
Förvaltningsekonomi Cathrin Hurtig-Andersson redovisar socialnämndens prognos 2, baserad på uppgifter tillgängliga 2011-05-31.
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Socialnämnden
§ 75 forts.
Bakgrund:
Socialnämndens individ och familjeomsorg redovisar underskott 6,8 miljoner kronor. Avvikelserna avser fler familjehemsplaceringar, placeringskostnader för vuxna, externa placeringar samt utökade ärenden inom försörjningsstöd. Detaljerad infromation om försörjningsstödet delges i handling vid utskicka av sammanträdesprotokollet.
Inom vård och omsorg redovisas underskott med 7,7 miljoner kronor. Avvikelserna avser
en ökning av ärenden inom äldreomsorgen, tre nya ärenden inom personlig assistans samt
extra resurskrävande insatser inom gruppbostäder.
Ekonomi – besparingsförslag
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för de besparingsförslag som socialförvaltningen
tagit fram.
Bakgrund
Socialnämndens ramanalys inför 2011 års budget visade på ett behov av knappt
25 mkr. Budgeten inför 2011 förstärktes med 6 mkr. För att klara detta fick flera
av behoven som var kopplade till utbildning, kvalitetsarbete, och behovet av en
ny gruppbostad prioriteras bort. Bokslutet 2010 visar på ett underskott främst
inom hemtjänst där efterfrågan ökat och inom placeringar på IFO. Socialförvaltningen föreslog i januari 2011 ett antal besparingar för att klara 2011 års ram. Socialnämnden tog 2011-04-18 § 48 beslut på åtgärder motsvarande knappt 7 mkr.
Socialnämnden beslutade att 5 korttidsplatser ska läggas ner, en hemtagning av
externplacerad ska ske och att Bjurlidens fastighetskostnad ska flyttas till avvecklingsfastigheter utan att ramen minskas. Prognos 1 2011 visade på ett underskott
motsvarande 4,7 mkr. I prognos 2 har underskottet vuxit till 10,7 mkr (13,3 inklusive försörjningsstödet). För att komma tillrätta med detta underskott behöver
socialnämnden besluta om kraftfulla besparingar.
Förvaltningen
Förvaltningen har gått igenom de olika verksamheterna och har svårt att se att det
går att finna besparingsförslag som inte påverkar möjligheten till tidiga insatser
och kvalitén i dessa. Åtgärdsförslagen måste följa lagstiftningen varför förslagen
omfattar insatser som inte är specifikt definierade i lagstiftningen. Då verksamheten är personalintensiv är det svårt att beräkna effekten för 2011 beroende på hur
snabbt besparingarna går att verkställa. Samtliga beräkningar bygger på helårseffekt. Besparingsförslagen är då; avveckling av 20 platser på särskilt boende, avveckling av en sjukskötersketjänst inom socialpsykiatrin, avveckling av fritidstjänster inom
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Socialnämnden
§ 75 forts.
äldreomsorg och LSS verksamhet, avveckling av en halvtids vaktmästartjänst, avveckling av habiliteringsersättning, starta en ”öppenvårdspool”, avveckling av
fotvården samt minskning av service och hantering av larm på Humlet
Information från granskningen av kommunens yrkesrevisorer
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för den projektplan som gäller Socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll och som ska utföras av Karin Helin
Lindkvist, certifierad kommunal revisor.
Bakgrund
Socialnämnden har under en lång följd av år uppvisat negativt ekonomiskt resultat.
I samband med delårsrapporten 2010 prognostiserades ett resultat om 5,1 mkr. I
samband med bokslutet kunde konstateras ett underskott och 13,9 mkr, det vill
säga en ökning med 8,8 mkr.
Mariestads kommuns revisorer bedömer utifrån ovanstående förhållanden i sin
risk- och väsentlighetsbedömning att en fördjupad granskning av socialnämndens
ekonomiska styrning och kontroll bör göras.
Det övergripande syftet med uppdraget till Karin Helin Lindkvist är att bedöma
socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll, att det sker tillfredsställande
samt vilka underlag och bedömningar till budget och prognoser som tas fram.

Information om svar till socialstyrelsen – icke verkställda beslut
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för det svar som skickats in till socialstyrelsen angående icke verkställda beslut inom tidsram.
Icke verkställda var fem ärenden som socialstyrelsen önskade svar på innan 2011-07-07. Ett
av ärendena hade fått tre erbjudanden men tackat nej och avslutade på egen begäran sedan
sitt ärende.
Fyra personer har sökt boende gruppbostad LSS – servicebostad, varav en av dessa har tagit tillbaka sin ansökan och det återstående tre har verkställts. Alla tre har väntat mer än ett
år på verkställighet.
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Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

§ 76
INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-08-09 (2011-06-14)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ansökan om stadsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet

Dnr 2011/0126-730

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att tillstyrka ansökan till Socialstyrelsen om att
söka stadsbidrag om 434 100 kronor för kompetensutvecklingen Omvårdnadslyftet.
Bakgrund
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen.
Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.
Anslaget är för 2011 på 143,7 miljoner kronor. Anslaget för 2012 beräknas bli 250 miljoner
kronor och 300 miljoner kronor för 2013 respektive 2014.
Socialstyrelsen ska förbereda, administrera och löpande följa upp satsningen på Omvårdnadslyftet.
Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att
stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller.
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten inom
äldreomsorgen.
Satsningen ersätter inte de utbildningsinsatser i kommunerna som redan görs utan ska
medverka till att förstärka pågående satsningar.
Formerna för hur utbildningssatsningen ska genomföras kan variera, t.ex. handla om traditionell undervisning, handledd distansundervisning eller validering av kunskaper förvärvade
på annat sätt än genom traditionell undervisning.
De utbildningssatsningar som kommunerna genomför år 2011 och första halvåret 2012
utförs i form av upphandlad uppdragsutbildning motsvarande gymnasieskolan. Gymnasieskolan kan under denna period uppdra åt kommunal vuxenutbildning att utföra utbildningen. Från den 1 juli 2012 kan utbildning även ske via anordnare av kommunal vuxenutbildning. Socialförvaltningen har 2011-05-27 ställt en förfrågan till Barn och utbildningsnämnden om delaktighet i samverkan.
Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård
och om sorg om äldre personer
Dnr 2011/0125-730
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att tillstyrka föreslår Socialnämnden att tillstyrka ansökan till Socialstyrelsen om att söka stimulansbidrag till kommuner och landsting för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer för år 2012
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-14

8

Socialnämnden
Forts. § 76
Bakgrund:
Regeringens syfte med stimulansbidrag är att stödja kommunernas och landstingens arbete
med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. Målet är att höja kvaliteten inom de prioriterade områdena på ett varaktigt sätt. Ansökan om stimulansbidrag ska
inkomma till socialstyrelsen med ett tillstyrkt protokoll från ansvarig nämnd senast 110815.
Socialstyrelsen ska under 2011 besluta om och fördela 282 500 000 kronor för att stödja
kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre
personer. År 2011 är sista året som kommunerna och landstingen kan söka stimulansbidrag
till de sex prioriterade områdena.







rehabilitering
kost och nutrition
demensvård
läkemedelsgenomgångar
det sociala innehållet
förebyggande arbete

Under 2011 har kraven för att få stimulansbidrag skärpts, på uppdrag av regeringen. Under
2010 skulle kommun eller landsting ha börjat utarbeta ett gemensamt program eller avtal,
men nu krävs att programmen, riktlinjerna eller dylikt är framtagna .
För år 2011 har regeringen avsatt 282 500 000 kronor. Fördelning av pengarna baserar sig
på hur många personer över 65 år som bor i respektive kommun och landsting.

Ansökan om prestationsersättning till kommuner av införandet av lokala värdighetsgarantier
Dnr 2011/0127-730
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att tillstyrka ansökan till Socialstyrelsen om att
söka prestationsersättning om 100 000 kronor för att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier.
Bakgrund:
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en nationell
värdegrund för äldreomsorgen. Det handlar bland annat om att respektera den enskildes
privata sfär, vikten av att den enskilde bereds möjlighet till självbestämmande och får vara
delaktig, att verksamheterna anpassar arbetssätt, planering och genomför insatser till individer och att den enskilde får ett gott bemötande. Det handlar också om att den enskilde ska
känna trygghet och uppleva välbefinnande.
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Socialnämnden
forts § 76
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra målgruppen vad de kan förvänta sig
av kommunens äldreomsorg kan kommunen införa lokala värdighetsgarantier. Utgångspunkten i de nya bestämmelserna är att ”den äldre personen ska, så långt som möjligt, kun
na välja när och hur stöd och hjälp i det ordinära eller särskilda boendet och ska ges”. Målgruppen är 65 år och äldre.
I och med att kommunen har det yttersta ansvaret för äldreomsorgen, har regeringen gjort
den bedömningen att det är varje kommuns ansvar att göra bedömningen av kvalitetsnivåer
som behöver finnas inom dess kommun. Av den anledningen måste också värdighetsgarantierna vara lokala.
Den politiska frågeställning i utvecklingsarbetet blir; ” Vad har kommunen för ambition när
det gäller att ge stöd och hjälp i den vardagliga livsföringen till sina äldre?”.
Värdegrunden omfattar de individuellt beslutade insatserna och allmänt inriktade insatser
såsom öppna dagcentraler.

Ansökan om förensingsbidrag från Skaraborgs lokalförening av RPT, personskadeförbundet
Dnr 2011/0121-701
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att avslå ansökan om föreningsbidrag till personskade förbundet RPT.
Bakgrund
Socialnämnden har 2011-06-01 fått in ansökan från Skaraborgs lokalförening av personskadeförbundet RPT. Föreningen har totalt 314 medlemmar varav 42 kommuner från Mariestad. Socialnämnden antog i februari 2009 riktlinjer för föreningsbidrag som innebär att
årets ansökningar ska vara inne senast 31 mars. Där framgår också att verksamheten ska
ligga ino ramen för socialtjänstens ansvarsområde. Denna förening har inte tidigare ansökt
om bidrag. Då ansökan inkommit i juni 2011 förslår socialförvaltningen att ansökan avslås
och riktlinjerna bifogas socialnämndens beslut för att ge föreningen en möjlighet att komma in med ny ansökan till 2012.

Svar med anledning av Barn och utbildningsnämndens planering för internatboende/elevhemsboende för särskoleelever
Dnr 2011/0106-751
Socialnämnden föreslås besluta att lämna följande svar till Mikael Fransson och barn och
utbildningsnämnden: Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att BUN startar ett internatboende för elever som går på gymnasiesärskola i Mariestad. Socialnämnden kan inte garantera att man kommer att placera ungdomar som kommer från Mariestad. Det är en individuell bedömning som görs utifrån behov och i samband med utredning av delegerad
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Socialnämnden
forts § 76
handläggare. Socialnämnden erbjuder möjlighet till stöd av förvaltninges tjänstemän i samband med etablering och stöd.
Bakgrund
Rektor Mikael Fransson har för socialnämnden presenterat ett förslag som innebär att
gymnasiesärskolan ska kunna erbjuda sina elever internat under utbildningen. Internatet
vänder sig i första hand till lindrigt utvecklingsstörda personer som klarar sig med ett mindre stöd. Internatet vänder sig i första hand till elever från andra orter somm vill slippa
pendla eller som vill ha boendeträning i samband med skolgången.
Elevhemmet/internatet ska drivas i barn och utbildningsnämndens regi. I samband med
presentationen ställs följande frågor:
1. Stödjer socialnämnden barn och utbildningsförvaltningen i deras planer att starta
elevhemsboende för ungdomar med lindrig utvecklingsstörning?
2. Kan ni tänka er att placera undgomar från Mariestad i boendet som uppfyller kriterierna?
3. Finns möjlighet till stöd på tjänstemannanivå vid etablering av boendet, kontakt
med socialstyrelsen etc.?

Tillfällig delegation till ordförande – serveringstillstånd till allmänheten, enstaka
tillfällen
Dnr 2011/0122-702
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta att ge socialnämndens ordförande
delegation att under sommarperioden, 15 juni – 8 augusti bevilja serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tillfällen.
Bakgrund
Under perioden då arbetsutskottet inte sammanträder bör socialnämnden ändå kunna bevilja serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tillfällen. Delegationsbesluten återrapporteras till Socialnämnden på sammanträdet den 9 augusti 2011.

Komplettering av delegationsordning

Dnr 2011/0124-700

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta att godkänna den komplettering av
delegationsordningen som avser beslut om boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Delegationen ska även gälla för
socialsekreterare.
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forts § 76
Bakgrund
2010 genomfördes den organisationsförändring som innebar att ansvaret för personer med
funktioner fördelades på både vård och omsorgsavdelningen och individ och familjeomsorgen. Ansvaret för barn upp t.o.m gymnasiet eller 20 år åvilar IFO och ansvaret för vuxna ligger inom VoO. Undantaget är socialpsykiatrins verksamheter som organiserades in
under IFO. Personer som får sitt stöd i socialtjänsten och/eller i LSS- lagstiftningen (lagen
om stöd och service). Därför behöver de socialsekreterare som utreder insatser till denna
målgrupp delegation att fatta beslut inom ramen för båda lagstiftningarna.

Ansökan om tillstånd att servera alkoldrycker, Pizzeria Smasch i Mariestad
Dnr 2011/0105-702
Socialnämnden föreslås besluta att bevilja Pizzeria Smasch i Mariestad HB, organisationsnummer 969716-0043, Hertig Karls Torg 4, Mariestad tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker.
Tillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten, med servering i resturang, samt tillhörande uteservering, med serveringstid klockan 11.00–22.00.
Bakgrund
Pizzeria Smasch i Mariestad HB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd att få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Pizzeria Smasch, Hertig Karls
Torg 4 i Mariestad. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker, KG5 Mat och Nöje
AB i Mariestad
Dnr 2011/0076-702
Socialnämnden föreslås bevilja KG5 Mat och Nöje AB, organisationsnummer 5568337843, tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker vid KG5 Mat och Nöje, Kungsgatan 5, 542 30 Mariestad.
Serveringstillståndet är stadigvarande till allmänheten.
Serveringstid inomhus: Klockan 11.00–01.00 söndag till torsdag, samt klockan 11.00–02.00
fredag, lördag, samt helgaftnar.
Serveringstid utomhus: Klockan 11.00–23.00 söndag till torsdag, samt klockan 11.00–01.00
fredag, lördag, samt helgaftnar.
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Socialnämnden
forts § 76
Bakgrund
KG5 Mat och Nöje AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd om att servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid KG5 Mat och Nöje, (före detta Björnes
lokaler), Kungsgatan 5, 542 30 Mariestad, i restaurang, nattklubb samt tillhörande uteservering. Serveringstillståndet är stadigvarande till allmänheten.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Restaurang Aqua Pizzeria, Sjötorp
Dnr 2011/0112-702
Socialnämnden föreslås bevilja Murat Gül, organisationsnummer 700715-0571, Slagugglevägen 4, 541 54 Skövde, med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen, att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Restaurang Aqua Pizzeria, Askevik, 540 66 Sjötorp. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser servering i
restaurang samt tillhörande uteservering.
Serveringstid klockan 11.00 – 01.00 alla dagar.
Bakgrund
Murat Gül, organisationsnummer 700715-0571, Slagugglevägen 4, 541 54 Skövde, har
hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § (2010:1622) om att få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Restaurang Aqua Pizzeria,
Askevik, 540 66 Sjötorp. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser servering i restaurang samt tillhörande uteservering.
Serveringstid klockan 11.00 – 01.00 alla dagar.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.

Förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen om samarbete och samordning a vinsatser till personer med
spykisk funktionsnedsättning
Dnr 2011/0109-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om förslag till överenskommelse som träffats
mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och
samordning a vinsatser till personer med spykisk funktionsnedsättning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
forts § 76
Bakgrund
Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
som innebär skyldigheter om samverkan mellan region och kommun. Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning som har
behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Sedan tidigare finns ett avtal om samverkan som reglerar hälso-och sjukvårdsansvaret mellean regionen och kommunerna. I samrådet mellan Västkom och Västragötalandsregionen
har beslutats att en överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ska tas fram som en komplettering till hälso- och sjukvårdsavtalet. Ett förslag till överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning har arbetats fram. Samrådet mellan Västkom och Västragötalandsregionern beslutade den 26 april att sända förslaget på remiss. Synpunkter på förslag
till överenskommelse kan inkomma senast den 30 september.

Förslag till riktlinjer inom socialförvaltningen för ledsagarservice enligt LSS samt
riktlinjer för ekonomiskt stöd och ersättning för omkostnader som uppkommer i
samband med ledsagarservice enligt LSS och SOL.
Dnr 2011/0123-700
Socialnämnden föreslås besluta
-

-

att anta förslag till riktlinjer för ledsagarservice enligt LSS.
att anta förslag till riktlinjer för ekonomiskt stöd och ersättning för omkostnader i
samband med ledsagarservice enligt LSS och socialtjänstlagen.
att biståndsbedömare inom VoO och socialsekreterare inom IFO får delegation att
enligt de av socialnämnden fastställda riktlinjerna fatta beslut enligt socialtjänstlagen
4 kap. § 2 om ersättning för omkostnader i samband med ledsagarservice.
att riktlinjerna samt delegationen för biståndsbedömare och socialsekreterare ska
gälla fr.o.m. 2011-08-01.

Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 2746-09 slagit fast att det inte finns lagstöd för en
kommun att enligt LSS betala ut ekonomsikt stöd eller ersättning för omkostnader som
uppkommer i samband med ledsagarservice. Anspråk på ekonomiskt stöd eller ersättning
kan bara prövas enligt socialtjänstlagen.
I dag innebär ett beslut om ledsagarservice med automatik att socialnämnden står för ledsagarens omkostnader, det oberoende av om ledsagarservice beviljats enligt LSS eller social

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
forts. § 76
tjänstlagen. Förfaringssättet grundar sig på en handikappolitisk princip att människor inte
ska ha merkostnader på grund av funktionsnedsättning.
Då Högsta förvaltningsdomstolens avgörande har prejudicerande verkan har socialnämnden att ta ställning till hur anspråk om ekonomsikt stöd eller ersättning för omkostnader i
samband med ledsagarservice ska handläggas.
Motivering av förslag till riktlinjer
Riktlinjer för ledsagarservice enligt LSS
Trots att både HFD och SKL uttalar att ledsagarservice enligt LSS ska vara en tämligen begränsad insats innehåller förslaget till riktlinjer ingen geografisk begränsning inom landet.
Anledningen till det är att domen från HFD inte tar ställning i den sakfrågan. Tills eventuell
dom kommer som klargör vad som menas med begränsad insats förslås riktlinjerna istället
följa den praxis som under åren vuxit fram inom LSS vilket innebär att ledsagarservice kan
beviljas även för resor utanför den enskildes närområde.
När det gäller ledsagarservice utomlands följer förslaget helt SKL´s uppfattning och förslaget till riktlinjer innebär att ledsagarservice enligt LSS enbart kan beviljas inom Sverige.
Skulle Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 78-11 ange något annat får riktlinjerna
revideras.
Riktlinjer för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen
Några revideringar i de av socialnämnden fastställda riktlinjerna för ledsagarservice enligt
socialtjänstlagen bedöms inte vara aktuellt.
Beslut om ersättning för omkostnader i samband med ledsagarservice
Förslag till riktlinjer är desamma oberoende av om ledsagarservice är beviljad enligt LSS
eller socialtjänstlagen.
För att underlätta för personer som i vardagen är i behov av regelbunden ledsagarservice
anges i förslaget till riktlinjer att beslut om ersättning kan tas utan att någon ekonomisk
prövning behöver göras. Ansökan handläggs av biståndsbedömare inom VoO resp. socialsekreterare inom IFO och vid ett bifall av ansökan står socialnämnden för ledsagarens omkostnader, några pengar betalas inte ut till den enskilde.
När det gäller omkostnader i samband ledsagarservice vid längre resor eller semester så är
det den typ av ledsagarservice där omkostnaderna kan bli mer omfattande. För att hålla
kostnaderna nere och för att inte personer som har ekonomisk möjlighet att själva bekosta
ledsagarens omkostnader ska få ersättning för det anger förslaget till riktlinjer att en ekonomisk prövning ska ske av individ- och familjeomsorgen. Den enskilde genomför inte
dessa resor så ofta eller regelbundet att det bedöms innebära något större besvär att vid
dessa tillfällen ansöka om ekonomiskt bistånd.
Justerandes signatur
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Socialnämnden

BESLUT
§ 77

Dnr 2011/0126-730

Ansökan om stadsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka ansökan till Socialstyrelsen om att söka stadsbidrag om
434 100 kronor för kompetensutvecklingen Omvårdnadslyftet.
Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen.
Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.
Anslaget är för 2011 på 143,7 miljoner kronor. Anslaget för 2012 beräknas bli 250 miljoner
kronor och 300 miljoner kronor för 2013 respektive 2014.
Socialstyrelsen ska förbereda, administrera och löpande följa upp satsningen på Omvårdnadslyftet.
Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att
stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller.
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten inom
äldreomsorgen.
Satsningen ersätter inte de utbildningsinsatser i kommunerna som redan görs utan ska
medverka till att förstärka pågående satsningar.
Formerna för hur utbildningssatsningen ska genomföras kan variera, t.ex. handla om traditionell undervisning, handledd distansundervisning eller validering av kunskaper förvärvade
på annat sätt än genom traditionell undervisning.
De utbildningssatsningar som kommunerna genomför år 2011 och första halvåret 2012
utförs i form av upphandlad uppdragsutbildning motsvarande gymnasieskolan. Gymnasieskolan kan under denna period uppdra åt kommunal vuxenutbildning att utföra utbildningen. Från den 1 juli 2012 kan utbildning även ske via anordnare av kommunal vuxenutbildning. Socialförvaltningen har 2011-05-27 ställt en förfrågan till Barn och utbildningsnämnden om delaktighet i samverkan.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialstyrelsen
Forts. § 77
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Eva Lotta Lindskog
Lotta Hjoberg VoO
Katrin Jedselius

Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 78

Dnr 2011/0125-730

Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser
inom vård och om sorg om äldre personer
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att tillstyrka föreslår Socialnämnden att tillstyrka ansökan till Socialstyrelsen om att söka stimulansbidrag till kommuner och landsting för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer för år 2012
Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund:
Regeringens syfte med stimulansbidrag är att stödja kommunernas och landstingens arbete
med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. Målet är att höja kvaliteten inom de prioriterade områdena på ett varaktigt sätt. Ansökan om stimulansbidrag ska
inkomma till socialstyrelsen med ett tillstyrkt protokoll från ansvarig nämnd senast 110815.
Socialstyrelsen ska under 2011 besluta om och fördela 282 500 000 kronor för att stödja
kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre
personer. År 2011 är sista året som kommunerna och landstingen kan söka stimulansbidrag
till de sex prioriterade områdena.







rehabilitering
kost och nutrition
demensvård
läkemedelsgenomgångar
det sociala innehållet
förebyggande arbete

Under 2011 har kraven för att få stimulansbidrag skärpts, på uppdrag av regeringen. Under
2010 skulle kommun eller landsting ha börjat utarbeta ett gemensamt program eller avtal,
men nu krävs att programmen, riktlinjerna eller dylikt är framtagna .
För år 2011 har regeringen avsatt 282 500 000 kronor. Fördelning av pengarna baserar sig
på hur många personer över 65 år som bor i respektive kommun och landsting.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse
_____________________________________________________________

Socialstyrelsen
Eva Lotta Lindskog
Lotta Hjoberg VoO
Katrin Jedselius
Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 79

Dnr 2011/ 0127-730

Ansökan om prestationsersättning till kommuner av införandet av lokala värdighetsgarantier
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka ansökan till Socialstyrelsen om att söka prestationsersättning om 100 000 kronor för att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier.
Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund:
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en nationell
värdegrund för äldreomsorgen. Det handlar bland annat om att respektera den enskildes
privata sfär, vikten av att den enskilde bereds möjlighet till självbestämmande och får vara
delaktig, att verksamheterna anpassar arbetssätt, planering och genomför insatser till individer och att den enskilde får ett gott bemötande. Det handlar också om att den enskilde ska
känna trygghet och uppleva välbefinnande.
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra målgruppen vad de kan förvänta sig
av kommunens äldreomsorg kan kommunen införa lokala värdighetsgarantier. Utgångspunkten i de nya bestämmelserna är att ”den äldre personen ska, så långt som möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i det ordinära eller särskilda boendet och ska ges”. Målgruppen är 65 år och äldre.
I och med att kommunen har det yttersta ansvaret för äldreomsorgen, har regeringen gjort
den bedömningen att det är varje kommuns ansvar att göra bedömningen av kvalitetsnivåer
som behöver finnas inom dess kommun. Av den anledningen måste också värdighetsgarantierna vara lokala.
Den politiska frågeställning i utvecklingsarbetet blir; ” Vad har kommunen för ambition när
det gäller att ge stöd och hjälp i den vardagliga livsföringen till sina äldre?”.
Värdegrunden omfattar de individuellt beslutade insatserna och allmänt inriktade insatser
såsom öppna dagcentraler.
Underlag för beslut
Handling: Tjänsteskrivelse
_____________________________________________________________

Socialstyrelsen
Eva Lotta Lindskog
Lotta Hjoberg VoO
Katrin Jedselius

Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 80

Dnr 2011/0122-702

Tillfällig delegation till ordförande – serveringstillstånd till allmänheten,
enstaka tillfällen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialnämndens ordförande delegation att under sommarperioden, 15 juni – 8 augusti bevilja serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tillfällen.
Bakgrund
Under perioden då arbetsutskottet inte sammanträder bör socialnämnden ändå kunna bevilja serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tillfällen. Delegationsbesluten återrapporteras till Socialnämnden på sammanträdet den 9 augusti 2011.

Underlag för beslut
Handling: Tjänsteskrivelse” Tillfällig delegation till ordförande – serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tillfällen”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eva Lotta Lindskog
Annica Bringsved

Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 81

Dnr 2011/0124-700

Komplettering av delegationsordning – Tillägg LSS bonde
______________________________________________________________________
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den komplettering av delegationsordningen som avser beslut om boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Delegationen ska även gälla för socialsekreterare.
Bakgrund
2010 genomfördes den organisationsförändring som innebar att ansvaret för personer med
funktionshinder fördelades på både vård och omsorgsavdelningen och individ och familjeomsorgen. Ansvaret för barn upp t.o.m gymnasiet eller 20 år åvilar IFO och ansvaret för
vuxna ligger inom VoO. Undantaget är socialpsykiatrins verksamheter som organiserades
in under IFO. Personer som får sitt stöd i socialtjänsten och/eller i LSS- lagstiftningen (lagen om stöd och service). Därför behöver de socialsekreterare som utreder insatser till
denna målgrupp delegation att fatta beslut inom ramen för båda lagstiftningarna.

Underlag för beslut
Handling: Tjänsteskrivelse
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eva Lotta Lindskog

Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 82

Dnr 2011/0105-702

Ansökan om serveringstillstånd, Pizzeria Smasch
______________________________________________________________________
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Pizzeria Smasch i Mariestad HB, organisationsnummer
969716-0043, Hertig Karls Torg 4, Mariestad tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen
(2010:1622) att servera starköl, vin spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker.
Tillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten, med servering i resturang, samt tillhörande uteservering, med serveringstid klockan 11.00–22.00.
Bakgrund
Pizzeria Smasch i Mariestad HB, organisationsnummer 969716-0043, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Pizzeria Smasch, Hertig Karls Torg 4 i Mariestad. Serveringstillståndet är avsett
att gälla året runt till allmänheten.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd och handläggarens utredning
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pizzeria Smasch i Mariestad HB
Annica Bringsved
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Socialnämnden

§ 83

Dnr 2011/0076-702

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker, KG5
Mat och Nöje AB i Mariestad
______________________________________________________________________
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar KG5 Mat och Nöje AB, organisationsnummer 556833-7843, tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker vid KG5 Mat och Nöje, Kungsgatan 5, 542 30 Mariestad. Serveringstillståndet är stadigvarande till allmänheten.
Serveringstid inomhus: Klockan 11.00–01.00 söndag till torsdag, samt klockan 11.00–02.00
fredag, lördag, samt helgaftnar.
Serveringstid utomhus: Klockan 11.00–23.00 söndag till torsdag, samt klockan 11.00–01.00
fredag, lördag, samt helgaftnar.
Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
KG5 Mat och Nöje AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd om att servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid KG5 Mat och Nöje, (före detta Björnes lokaler), Kungsgatan 5, 542 30 Mariestad, i restaurang, nattklubb samt tillhörande uteservering. Serveringstillståndet är stadigvarande till allmänheten.
Serveringstid inomhus: Klockan 11.00–01.00 söndag till torsdag, samt klockan 11.00-02.00
fredag, lördag, samt helgaftnar.
Serveringstid utomhus: Klockan 11.00–23.00 söndag till torsdag, samt klockan 11.00-01.00
fredag, lördag, samt helgaftnar.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd och handläggarens utredning
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KG5 Mat och Nöje AB i Mariestad
Annica Bringsved

Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 84

Dnr 2011/0112-702

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Restaurang Aqua Pizzeria, Sjötorp
______________________________________________________________________
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar Murat Gül, organisationsnummer 700715-0571, Slagugglevägen 4,
541 54 Skövde, med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen, att servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker vid Restaurang Aqua Pizzeria, Askevik, 540 66 Sjötorp. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser servering i restaurang
samt tillhörande uteservering.
Serveringstid klockan 11.00 – 01.00 alla dagar.
Bakgrund
Murat Gül, organisationsnummer 700715-0571, Slagugglevägen 4, 541 54 Skövde, har hos
Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § (2010:1622) om att få servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Restaurang Aqua Pizzeria, Askevik, 540
66 Sjötorp. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten och avser servering i restaurang samt tillhörande uteservering.
Serveringstid klockan 11.00 – 01.00 alla dagar.
Remissinstanserna Polismyndigheten, Miljö- och Byggnadsnämnden, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten lämnar sina yttranden utan erinran.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om serveringstillstånd och handläggarens utredning
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Restaurang Aqua Pizzeria, Sjötorp
Annica Bringsved
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Socialnämnden

§ 85

Dnr 2011/0123-700

Förslag till riktlinjer inom socialförvaltningen för ledsagarservice enligt LSS samt
riktlinjer för ekonomiskt stöd och ersättning för omkostnader som uppkommer i
samband med ledsagarservice enligt LSS och SOL.
______________________________________________________________________
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
-

-

att anta förslag till riktlinjer för ledsagarservice enligt LSS.
att anta förslag till riktlinjer för ekonomiskt stöd och ersättning för omkostnader i
samband med ledsagarservice enligt LSS och socialtjänstlagen.
att biståndsbedömare inom VoO och socialsekreterare inom IFO får delegation att
enligt de av socialnämnden fastställda riktlinjerna fatta beslut enligt socialtjänstlagen
4 kap. § 2 om ersättning för omkostnader i samband med ledsagarservice.
att riktlinjerna samt delegationen för biståndsbedömare och socialsekreterare ska
gälla fr.o.m. 2011-08-01.

Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 2746-09 slagit fast att det inte finns lagstöd för en
kommun att enligt LSS betala ut ekonomsikt stöd eller ersättning för omkostnader som
uppkommer i samband med ledsagarservice. Anspråk på ekonomiskt stöd eller ersättning
kan bara prövas enligt socialtjänstlagen.
I dag innebär ett beslut om ledsagarservice med automatik att socialnämnden står för ledsagarens omkostnader, det oberoende av om ledsagarservice beviljats enligt LSS eller socialtjänstlagen. Förfaringssättet grundar sig på en handikappolitisk princip att människor inte
ska ha merkostnader på grund av funktionsnedsättning.
Då Högsta förvaltningsdomstolens avgörande har prejudicerande verkan har socialnämnden att ta ställning till hur anspråk om ekonomsikt stöd eller ersättning för omkostnader i
samband med ledsagarservice ska handläggas.
Underlag för beslut
Handling: Tjänsteskrivelse
_____________________________________________________________________
Marianne Iwarson
Lotta Hjoberg VoO

Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 86
Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2011-05-01 t.o.m.
2011-05-31.
Beslut enligt LSS för tiden 2011-05-01 t.o.m. 2011-05-31.
Äldreomsorgens beslut för tiden 2011-05-01 t.o.m. 2011-05-31.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

§ 87
Anmälan av protokoll
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-14

Socialnämnden

§ 88
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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-06-14

Anslagsdatum

2011-06-

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-07-

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

Katrin Jedselius
___________________________________________________________________________________________________________

