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Fastställande av dagordning
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Information Lagen om valfrihet (LOV)
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Socialnämnden

§ 31

Informationsärenden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens sammanträde 2011-04-12 äger rum på Ullerås äldreboende
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att nästa nämndssammanträde 12 april kommer att äga
rum på Ullerås äldreboende i Ullervad.

Detaljplan kvarteret Städet 2 med flera i Mariestad

Dnr 2011/0056-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för kommunstyrelsens beslut att detaljplan för
kvarteret Städet 2 med flera ska bli föremål för utställning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om prövning av beslutade investeringar
Dnr 2011/0052-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott att beslutade
investeringar ska prövas i särskild ordning av Ksau innan investeringar verkställs.
Presidiemmöte med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
Ordförande Marianne Kjellquist informerar från ett gemensamt presidiemöte med BUN.
I mötet deltog Marianne Kjellquist, Björn Fagerlund och Eva Lotta Lindskog från socialnämnden och
från barn- och utbildningsnämnden deltog Tommy Pettersson, Leif Jonegård och Johan Harrysson.
Bakgrund:
De båda nämnderna och förvaltningarna har tidigare diskuterat hur viktigt det är att möta barn och
ungdomar med behov av stöd så tidigt som möjligt, innan problem uppstår i skolan.
Det bästa sättet att arbeta på är samverkan mellan förvaltningarna. En gemensam lokal ”en dörr in”,
skulle innebära att föräldrar och ungdomar har ett ställe att vända sig till. Planeringen är att de båda
nämnderna gemensamt arbetar för att samla alla yrkesgrupper inom skola och socialtjänst på ett ställe.
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Socialnämnden

forts § 31
Socialstyrelsens beslut att ge tillstånd till Gryning Vård AB att bedriva enskild verksamhet i
form av vård eller boende (HVB), under namnet Luna Asylboende, Johannesberg i Mariestad
Dnr 2011/0047-751
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Socialstyrelsen beviljar Gryning Vård AB att bedriva
enskild verksamhet i form av vård eller boende (HVB), under namnet Luna Asylboende, Johannesberg i
Mariestad.
Bakgrund:
Mariestad och Töreboda kommun har beslutat om ett gemensamt mottagande av ensamkommande
asylsökande unga och har ingått avtal med Migrationsverket om totalt tolv platser. Gryning Vård AB har
av kommunerna fått uppdraget att organisera ett asylboende. Verksamheten som heter
Luna Asylboende kommer att ha 12 platser och 2 så kallade utslussningsplatser. Verksamheten ska bedrivas i lokaler vid Hasselbacksvägen på Johannesbergs parkområde i Mariestad. De två utslussningsplatserna kommer att ligga inom samma område cirka 200 meter från det egentliga asylboendet.
Målgruppen för verksamheten är tänkt att vara pojkar och flickor i åldern 16-20 år. En del av ungdomarna kommer att få permanent uppehållstillstånd. I första hand är det pojkar som kommer att tas
emot.
Socialnämnden kommer att få information om hur arbetet fortskrider på nästa nämndsammanträde
2011-04-12.

Handlingsplan och verksamhetsberättelse för socialnämndens arbete med våld i nära relationer
Dnr 2009/0143-759
Socialsekreterare Kerstin Samuelsson redogör för verksamhetsberättelse 2010, om Mariestads arbete
med våld i nära relationer.
Bakgrund:
Socialförvaltningen i Mariestad har avsatt 10 procent av en heltidstjänst med speciellt ansvar för våld i
nära relationer.
Ansvarsområdet regleras enligt en handlingsplan som ska vara en kunskapsresurs för övrig verksamhet
inom socialnämnden, och se till att all personal inom IFO får en internutbildning som ger grundläggande kunskaper om våldsprocessen samt om kvinnors, mäns och barns reaktioner på våld i nära relationer.
Planen innebär också deltagande i Utvägs metod- och utvecklingsarbete. Dessutom finns en lokal samverkansgrupp med representanter från socialtjänsterna i Töreboda, Gullspång och Mariestad. I gruppen
ingår även polis, åklagarmyndighet, primärvård och vuxenpsykiatrin. Mariestad har en egen intern
grupp.
Handläggaren har haft kontakt med 27 kvinnor som berörts av våld i nära relationer. 47 barn har varit
berörda. Det finns också några kvinnor med barn som bor i skyddat boende i Mariestad och här har
kvinnofridssamordnaren en sammanordnande och stödjande roll.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-22

Beslutande organ

5

Socialnämnden

forts § 31
Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning har man börjat arbeta aktivt och kommer
att starta gruppverksamhet under 2011 med utgångspunkt från ett material som är utarbetat av Utväg.
Socialförvaltningen är bra på att få deltagare till Utvägs kvinno- barn och ungdomsgrupper men har
fortfarande en bit kvar när det gäller männen. En kontaktperson till arbetet med männen är utsedd.

Socialnämndens reglemente

Dnr 2011/0062-700

Nämndsekreterare Marita Asp redogör socialförvaltningens förslag till ändringar i socialnämndens reglemente.
Beslut:
Socialnämnden godkänner ändringarna i reglementet och överlämnar det till kommunfullmäktige.
Bakgrund:
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att fastställa ändringar i bestämmelser om arvoden, traktamenten med mera till förtroendevald i Mariestads kommun, och att kommunfullmäktige fastställer
”reglemente för Kommunstyrelsen”, innebär det att kommunens nämnder ska välja en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Detta ska korrigeras i nämndernas reglementen.
Socialnämnden behöver dessutom ändra andra punkter i sitt reglemente, exempelvis socialnämndens
arbetssätt och anmälan om förhinder för förtroendevalda.
Förslag från Rune Eriksson (MAP)

Dnr 2011/0059-700

Rune Eriksson (MAP) redogör för sitt förslag som han lämnat till socialnämnden. Där föreslås att kunskaps- och erfarenhetsgrupper ska kunna starta vid äldreomsorgsinstitutionerna, i Knutens program
och/eller genom pensionärsorganisationerna, för att ta tillvara de äldres erfarenheter och kunskap, som
kommunen skulle kunna dra nytta av vid problemlösningar och samtidigt aktivera pensionärer.
En fokusgrupp behöver bildas för att komma i gång med ett arbete enligt förslaget, och socialnämnden
beslutar att en tidningsartikel kan vara det bästa sättet. Gruppen ska ha en opolitisk sammansättning.
Representanter från socialnämnden till två fokusgrupper – socialpsykiatrin
Avdelningschef för IFO Elisabeth Olsson söker representanter från socialnämnden till två fokusgrupper
för utformande av ny plan för socialpsykiatrin. Det är två grupper, och det ska vara två i varje grupp.
Beslut:
Till den ena fokusgruppen utses ordförande Marianne Kjellquist (S) och 2:e vice ordförande Björn
Fagerlund (M). Den andra gruppens representanter blir ledamöterna Marcus Läth (S) och
Jan Hallström (FP).
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Socialnämnden

forts § 31
Uppdrag till förvaltningschef – kostnader för Bjurliden
Beslut:
Socialnämnden ger förvaltningschef Eva Lotta Lindskog uppdraget att skriva fram förslag till
Kommunstyrelsen, och föreslå att hyreskostnader för Bjurlidens nedlagda äldreboende flyttas till
Kommunstyrelsen eller avvecklingsfastigheter.

Redovisning av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL), analys av socialnämndens verksamhet
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för SKL´s redovisning av den analys som genomförts med hjälp
av intervjuer, granskning av statistik och uppgifter i RS.
Presentationen består av power point bilder, som sammanställts av Leif Klingensjö och Signild Östgren.
Bakgrund:
Ekonomichef Maria Vaziri fick uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott om en genomlysning av
socialnämndens verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fick uppdraget att genomföra
denna analys.
Resultatet av analysen är i stort bra i jämförelse med jämförbara kommuner.
Utvecklingsområden:


Budgetprocess och omvärldsanalys



Se över organisation
-arbetsmarknadsinsatser/ekonomiskt bistånd
-barn och unga/skola och barnomsorg
-ekonomifunktion och stöd till enheterna



Värdera effekten av hemmaplanlösningar



Framtida behov av omfördelning i kommunen på grund av demografi

Ekonomi – besparingsförslag

Dnr 2010/0129-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för det besparingsförslag som socialförvaltningen tagit fram och
som socialnämnden har tagit del av.
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Socialnämnden

forts § 31
Bakgrund:
Socialnämnden har i den ramanalys som gjordes inför budget 2011 visat på behov och ökad
efterfrågan motsvarande ca 25 mnkr. Bland annat finns varken medarbetare som arbetar med
utbildningsfrågor eller utvecklingsfrågor i socialnämndens budget. Budgeten saknar tillräckliga
resurser för utbildningskostnader och en ny gruppbostad behöver starta 2011. Dessutom är
både familjehemsbudgeten och placeringsbudgeten underfinansierad. Den förväntade demografiökningen motsvarar 5,5 mnkr.
Vissa omfördelningar går att göra inom ram men 17,3 mnkr saknas ändå. Kommunfullmäktige
fastställde budget den 13 dec 2010 och ramen för socialnämnden utökades med 6 mnkr. Till
detta bör tilläggas att det under 2010 varit en kraftig kostnadsökning inom hemtjänst som innebör att under förutsättning att efterfrågan ligger kvar på samma nivå behövs ytterligare medel.
Även om förvaltningen föreslår att verksamheten avstår från vissa insatser såsom utbildning,
utvecklare, gruppbostad mm bedömer förvaltningen att vissa besparingar bör beslutas under
2011 för att klara ram.
Beslut:
En enhällig socialnämnd beslutar att avvakta med besparingsförslagen till socialnämnden har
haft sina mål- och budgetdagar som äger rum 29-30 mars, och efter att rapporten från SKL
har diskuterats i de politiska grupperna.
Information Lagen om valfrihet (LOV)

Dnr 2009/0048-700

Avdelningschef Lotta Hjoberg VoO redogör för arbetet med LOV.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2010 att införa LOV i Mariestads kommun. Mariestad fick
2 mnkr från staten för att utreda och medel för implementering, som kommer att utbetalas till och med
årsskiftet 2011.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

§ 32

INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-03-22
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemensam handlingsplan mot våld i nära relationer – Skaraborgs kommuner
Dnr 2011/0023
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att anta framtagen handlingsplan mot våld i nära
relationer som är gemensam för Skaraborgs kommuner.
Bakgrund:
Kommunen har enligt lagstiftningen i socialtjänstlagen ett stort ansvar för våldsutsatta i nära
relationer och lagstiftningen har förstärkts under senare år. På kommunen ligger också ett ansvar att arbeta förebyggande och att ansvara för samverkan med andra myndigheter. Under
2010 har Skaraborgs kommuner i samverkan med Utväg och Skaraborgs Kommunalförbund
arbetat med omfattande metodutveckling när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. En
handlingsplan mot våld i nära relationer har tagits fram. Handlingsplanen föreslås antas i
Skaraborgs samtliga kommuner.
Ärende:
Handlingsplanen innehåller ett antal gemensamma mål. Brukarperspektivet skall särskilt beaktas. Målen innehåller krav på att socialnämnden ska se till att personal har god kompetens och
att det sker strukturerad samverkan. Varje kommun ska ha en särskild samordnare och kommunen ska arbeta förebyggande. Särskilt utsatta grupper ska uppmärksammas.
Handlingsplanen anger också på vilket sätt kommunen ska arbeta med uppsökande och förebyggande arbete, handläggning och olika insatser. Den anger också hur samverkan ska gå till,
hur kommunen ska arbeta med säkerhet och hur kommunen ska kvalitetssäkra verksamheten.
_____________________________________________________________
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Socialnämnden

BESLUT
§ 33

Dnr 2010/0241-753

Ansökan om verksamhetsbidrag 2011 – Brottsofferjouren i Östra Skaraborg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren i Östra Skaraborg verksamhetsbidrag med motsvarande två kronor per invånare i Mariestads kommun.
Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren i Östra Skaraborg verksamhetsbidrag om
10 000 kronor för vittnesstödverksamhet.
Behandling på sammanträdet
Björn Fagerlund (M) föreslår socialnämnden att besluta enligt socialförvaltningens förslag och bevilja
Brottsofferjouren i Östra Skaraborg verksamhetsbidrag motsvarande två kronor per invånare i
Maristads kommun.
Att avslå ansökan om 50 öre per invånare till verksamhet för vittnesstöd.
Bengt-Erik Askerlund (MP) föreslår att bevilja Brottsofferjouren två kronor per invånare.
Att bevilja Brottsofferjouren 10 000 kronor till verksamhet för vittnesstöd. Anna Stenlund (MAP) tillstyrker förslaget.
Ordförande Marianne Kjellquist (S) tar upp Björn Fagerlunds (M) förslag att besluta enligt socialförvaltningens förslag mot Bengt-Erik Askerlunds(MP) förslag till omröstning, och finner att socialnämnden
beslutar enligt Bengt-Erik Askerlunds förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av nämnden godkända propositionsordning.
De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Björn Fagerlunds förslag röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Bengt-Erik Askerlunds förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges fem (5) ja-röster av;
Björn Fagerlund (M), May-Brith Jansson (C), Jan Hallström (FP), Madeleine Biesert Salén (M) och
Margareta Alexandersson (KD).
Åtta (8) nej-röster avges av;
Marianne Kjellquist (S), Leif Johansson (S), Marcus Läth (S), Eivor Hallén (S), Bengt-Erik Askerlund
(MP), Emelie Olsson (V), Maria Holm (V) och Anna Stenlund (MAP).
Socialnämnden har därmed beslutat enligt Bengt-Erik Askerlunds förslag.
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Bakgrund
Brottsofferjouren i Östra Skaraborg är en ideell förening med uppdrag att stödja och hjälpa brottsdrabbade, vittnen till brott och anhöriga till dessa. Föreningens arbete bedrivs i nio kommuner i
Östra Skaraborg; Gullspång, Falköping, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och
Töreboda.
På grund av att Skaraborgs Tingsrätt centraliseras till nya lokaler i Skövde upphör vittnesstödföreningarna i Skövde, Mariestad och Lidköping och verksamheten övergår i Brottsofferjouren i Östra
Skaraborgs regi.
Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag motsvarande två kronor per kommuninvånare,
och 50 öre per invånare till sin vittnesstödverksamhet.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren i Östra Skaraborg.
Socialförvaltningens förslag.
Förteckning av omröstningsresultat biläggs protokollet.
_____________________________________________________________
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§ 34

Dnr 2011/0028-750

Ansökan om föreningsbidrag – SESAM
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Sesam i Mariestad 10 000 kronor, och avslår därmed 10 000 kronor
av de ansökta 20 000 kronorna.
Motivering:
Då föreningen har ett ganska litet antal medlemmar bedömer socialnämnden att summan på 20 000
kronor som beviljats tidigare år bör minskas.

Bakgrund
Sesam är en förening är som lyder under RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och verksamheten är inriktad på att stödja psykiskt sjuka och ensamma människor. Föreningen i Mariestad har
mellan 20 och 25 medlemmar som träffas varje fredag i Bertha Petterssons Hus i Mariestad.
Föreningen Sesam har ansökt om ett föreningsbidrag på 20 000 kronor.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om föreningsbidrag från Sesam.
Socialförvaltningens förslag till beslut:
_____________________________________________________________
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§ 35

Dnr 2011/0024-701

Ansökan om föreningsbidrag – Stiftelsen Ungdom mot Våld
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag till Stiftelsen Ungdomar mot Våld.
Motivering:
Då organisationen inte har varit aktiv i Mariestads kommun avslås ansökan om 2 000 kronor i verksamhetsbidrag.
Bakgrund
Stiftelsen har sedan 15 år tillbaka bedrivit antidrog- och antivåldinformation i samhället. Stiftelsens ändamål är att under mottot ”Våga Vägra Våld” verka för att minska våldet och samtidigt öka respekten
för individens integritet i samhället. Målsättningen är att ämnet ska bli en obligatorisk del i utbildningen i
idrottsföreningar och inom skolan. Stiftelsens säte finns i Örebro.
Stiftelsen Ungdom mot Våld har ansökt om 2 000 kronor.

Underlag för beslut
Handling: Ansökan om föreningsbidrag från Stiftelsen Ungdomar mot Våld.
_____________________________________________________________
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§ 36

Dnr 2011/0023-701

Gemensam handlingsplan avseende våld i nära relationer för Skaraborgs
kommuner
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta den framtagna handlingsplanen mot våld i nära relationer som
är gemensam för Skaraborgs kommuner.
Bakgrund
Kommunen har enligt lagstiftningen i socialtjänstlagen ett stort ansvar för våldsutsatta i nära
relationer och lagstiftningen har förstärkts under senare år. På kommunen ligger också ett ansvar att arbeta förebyggande och att ansvara för samverkan med andra myndigheter. Under
2010 har Skaraborgs kommuner i samverkan med Utväg och Skaraborgs Kommunalförbund
arbetat med omfattande metodutveckling när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. En
handlingsplan mot våld i nära relationer har tagits fram. Handlingsplanen föreslås antas i
Skaraborgs samtliga kommuner
Ärende
Handlingsplanen innehåller ett antal gemensamma mål. Brukarperspektivet skall särskilt beaktas. Målen innehåller krav på att socialnämnden ska se till att personal har god kompetens och
att det sker strukturerad samverkan. Varje kommun ska ha en särskild samordnare och kommunen ska arbeta förebyggande. Särskilt utsatta grupper ska uppmärksammas.
Handlingsplanen anger också på vilket sätt kommunen ska arbeta med uppsökande och förebyggande arbete, handläggning och olika insatser. Den anger också hur samverkan ska gå till,
hur kommunen ska arbeta med säkerhet och hur kommunen ska kvalitetssäkra verksamheten.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag.
Gemensam handlingsplan för Skaraborgs kommuner om våld i nära relationer.
_____________________________________________________________
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§ 37

Anmälan av protokoll
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2011-03-01 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-01 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 38

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

Sida

15

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-22

Anslagsdatum

2011-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-04-26

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

Marita Asp
___________________________________________________________________________________________________________

