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§ 41
Informationsärenden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lägesrapport om Lagen om valfrihet (LOV)
Dnr 2009/0048-700
Projektledare Katrin Jedselius redogör för hur långt planering och arbete kommit för att införa LOV i
Mariestads kommun.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15 att gå vidare med att utreda valfrihetssystemet inom hemtjänsten enligt LOV. Förutsättningen för att gå vidare var att systemet ska vara kostnadsneutralt för
Mariestads kommun. Det beslutades att kommunfullmäktiges beslut ska vara i enlighet med
socialnämndens beslut. Det antecknades att frågan om att införa valfrihetssystem slutligt ska prövas av
kommunfullmäktige.
Den fortsatta beslutsgången blev att socialnämnden tog sitt beslut 2009-12-15 att ställa sig bakom ett
införande av LOV.
Kommunfullmäktige beslutade i januari att införa LOV i Mariestads kommun. I juni kommer beslut om
vad som ska ingå i förfrågningsunderlaget och preliminärt annonseringsstart blir 2010-09-01.
Budgetprognos efter första kvartalet 2010
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redogör för budgetprognos efter årets första kvartal.
Socialnämnden beslutar att en sammanställning av placeringar ska rapporteras på nästa socialnämnd
den 4 maj.
Återtag av förslag till inriktningsbeslut avseende sammanslagning av all barn och ungdomsverksamhet inom BUN och SN
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den begäran att återta förslaget till kommunfullmäktige
om inriktningsbeslut avseende sammanslagning av all barn och ungdomsverksamhet inom BUN och
SN.
Bakgrund:
På socialnämndens sammanträde 2010-03-23 gavs förvaltningschefen i uppdrag att under förutsättning
att barn- och utbildningsnämnden väljer att avstå från att ta ett liknande beslut återta socialnämndens
begäran hos kommunfullmäktige om inriktningsbeslut i frågan.
Ett uppdrag har initierats av barn- o utbildningsnämnden och socialnämnden för att ta fram ett förslag
på en gemensam barn och ungdomsverksamhet för ungdomar och barn med behov av särskilt stöd.
Detta har resulterat i ett förslag till en organisationsförändring som innebär att all stödverksamhet samlas under en förvaltning. 2010-01-19 fattade socialnämnden beslut att rekommendera
kommunfullmäktige att ta ett inriktningsbeslut. Inriktningsbeslutet skulle innebära att senast 2011-01-01
ska all barn och ungdomsverksamhet samlas under barn- och utbildningsnämnden.
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forts § 41
Skrivelse från Rädda Barnen i Mariestad angående mottagande av ensamkommande barn
Dnr 2010/0028-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den skrivelse som kommit från Rädda Barnens
Mariestadsavdelning där man beskriver att Rädda Barnen länge drivit på för ett bättre mottagande av
barn som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl.
Rädda Barnen uppmanar Mariestads kommunstyrelse att omgående sluta avtal med Migrationsverket
om att erbjuda ensamkommande barn en bra omvårdnad och ett gott boende i Mariestads kommun.
Verksamhetsberättelse för 2009 från Utväg
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för Utvägs verksamhetsberättelse från 2009.
Redovisning av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen

Dnr 2010/0083-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för rapportering till Socialstyrelsen/Länsstyrelsen som gått
samman till en gemensam tillsynsverksamhet, för ej verkställda beslut för kvartal fyra 2009 och
kvartal ett 2010.
Alla beslut inom äldreomsorgen är idag verkställda.
Information om dagverksamhet inom äldreomsorgen
Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg informerar om förändringar inom dagverksamheten.
Bakgrund:
Det har gjorts en översyn av dagverksamheterna. Behov och efterfrågan har ökat och föranleder denna
översyn.
Beslut:
Lotta Hjoberg får i uppdrag av socialnämnden
-att ta fram förslag till ändrade riktlinjer för dagverksamhet.
-att ta fram förslag till förändringar med utvidgning av dagverksamheten.
Förslagen ska presenteras vid nämndens sammanträde 2010-05-25 inför beslut 2010-06-15.
Förslag till revidering av äldreomsorgsplanen ska tas fram till 2010-12-01.
Medverkan av personalsekreterare Maud Lemhage
Socialnämnden beslutar att godkänna att personalsekreterare Maud Lemhage deltar på nämndens sammanträde 2010-05-25.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

§ 42

Information inför beslut 2010-05-04
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2010 – Brottsofferjouren i Östra Skaraborg
Dnr 2009/0253-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om ansökan från Brottsofferjouren i Östra Skaraborg.
Ansökan gäller 2 kronor per kommuninvånare.
Bakgrund:
Brottsofferjouren i Östra Skaraborg är en ideell förening med uppdrag att stödja och hjälpa brottsdrabbade, vittnen till brott samt anhöriga till dessa. Föreningens arbete bedrivs i Östra Skaraborgs nio kommuner. Gullspång, Falköping, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda.
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2010 – Adoptionscentrum Skaraborg
Dnr 2010/0070-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om ansökan från Adoptionscentrum Skaraborg.
Ansökan gäller 3000 kronor för verksamhetsåret 2010.
Bakgrund:
Adoptionscentrum stöttar blivande adoptivföräldrar och håller utbildning tillsammans med Studiefrämjandet för de blivande föräldrarna. Utbildningen är anpassad efter utredarnas behov i Kommunerna. En
lag om krav på en obligatorisk utbildning trädde i kraft 2005. Genom denna utbildning/studiecirkel
byggs även sociala nätverk upp.
Ett annat behov som föreningen arbetar med, är att adopterade ungdomars behov av att komma samman och stötta varandra tillgodoses.
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2010 – SESAM i Mariestads kommun
Dnr 2010/0038-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om ansökan från SESAM Mariestad.
Ansökan gäller 3000 kronor för verksamhetsåret 2010.
Bakgrund:
SESAM i Mariestad har inkommit med en bidragsansökan om 20 tkr för år 2010. Föreningen har tidigare erhållit bidrag om 20 tkr/år för verksamheten åren 2006- 2009.
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.
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Socialnämnden

forts § 42
Revidering av internkontrollplan för 2010

Dnr 2010/0020-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att anta reviderad internkontrollplan för 2010.
Bakgrund:
Plan för internkontroll har reviderats och uppgraderats både vad gäller administrativa kontroller och
redovisningskontroller.

Om- och tillbyggnad av korttidsboendet, Gnejsvägen – förslag till beslut om igångsättning
Dnr 2010/0077-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om tekniska förvaltningens förslag om igångsättning av omoch tillbyggnad av korttidsboendet på Gnejsvägen. Socialnämnden föreslås också att godkänna en höjning av internhyran med 240 tkr per år.
Socialnämnden fattar beslut på nästa socialnämndssammanträde.
Bakgrund:
Gnejsvägen är ett korttidsboende för ungdomar. Socialnämnden har uppdragit åt tekniska att projektera
för en om- och tillbyggnad som innebär att antalet platser utvidgas och verksamhetsanpassas samt görs
mer tillgängligt.
Åtta anbud har erhållits. Kostnaden för projektet inklusive byggherrekostnader och oförutsett beräknas
uppgå till cirka 3,1 mnkr varav för underhåll cirka 300 tkr.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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BESLUT

§ 43

Dnr 2010/0059-702

Betalning av årlig tillsynsavgift av de restauranger som har ett serveringstillstånd
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att från och med 2010 ta ut tillsynsavgift för de restauranger som har ett serveringstillstånd i förskott.
Bakgrund
Mariestads kommun tar ut en årlig tillsynsavgift av de restauranger som har ett serveringstillstånd som är
baserat på förra årets omsättning.
Det har konstaterats att fakturor inte har betalats på grund av att restaurangens verksamhet har upphört
eller att restaurangen har gått i konkurs.
För att komma till rätta med detta bör kommunen ta ut tillsynsavgift i förskott med början från och
med 2010. Förskottsbetalningen skulle då innebära en preliminär tillsynsavgift som kommer att stämmas
av vid nästkommande års faktura.
Underlag för beslut
Handling:
Socialförvaltningens förslag till beslut.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Bringsved
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Socialnämnden

§ 44

Dnr 2010/0058-702

Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen och avgifter för ansökan om serveringstillstånd enligt samma lag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade förslag enligt
bilagor om nya avgifter, för tillsyn av servering och avgift för ansökan om serveringstillstånd enligt
alkohollagen.
Bakgrund
Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden om alkoholtillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen.
Enligt 7 kap 13 § Alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn av den som redan har serveringstillstånd.
Kommunen ska ha kostnadstäckning för tillsynen.
Socialförvaltningen konstaterar att Mariestads Kommun ligger förhållandevis lågt, jämfört med närliggande kommuner såsom Götene, Lidköping och Skara kommuner, gällande avgifter för ansökan om
serveringstillstånd. Senaste ändringen gjordes 2004. En översyn om nya avgifter har gjorts enligt bilaga.
Tillsynsavgifterna är uppdelade i en grundavgift som enligt förslaget ska baseras på öppettider och en
tillsynsavgift som baseras på omsättning. En översyn har gjorts av grundavgifterna som i dagsläget är
2 000 kronor för samtliga restauranger. Då restauranger med senare öppettider kräver mer tillsyn bör
grundavgiften baseras på serveringstiderna och avgiften bör bli högre ju längre öppettider restaurangen
har enligt bilaga Tillsynsavgiften som baseras på omsättning ändras inte.
Underlag för beslut
Handling:
Socialförvaltningens förslag på avgifter enligt bilaga.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
A Bringsved
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Socialnämnden

§ 45

Avtal och taxa för familjerådgivning

Dnr 2010/0065-756

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att Mariestad kommuns familjerådgivning tillhandahålls av familjerådgivningen i Skövde kommun enligt socialförvaltningens förslag.
Socialnämnden beslutar att Mariestads kommun tar ut en avgift om 100 kronor per samtal för familjerådgivning. Avgiften ska kunna bortskrivas i enskilda fall om den utgör ett faktiskt hinder.
Socialnämnden beslutar att uppdra till avdelningschef för IFO, Elisabeth Olsson att sluta ett avtal med
Skövde kommun angående köp av tjänsten familjerådgivning från Skövde kommun.
Bakgrund
Mariestads kommun är värdkommun för familjerådgivningen i Mariestad, Töreboda och
Gullspång. Personalen på familjerådgivningen i Mariestad slutar båda sina anställningar den 1 april 2010
och det blir mycket svårt att rekrytera ny personal med motsvarande kompetens då tjänsterna utgör endast 65 respektive 40 procent av heltidstjänster. Ett alternativ hade varit en heltid men verksamheten
blir då mycket sårbar.
Socialförvaltningen i Mariestad har istället valt att vända sig till Skövde kommun och be dem tillhandahålla familjerådgivning även i Mariestad, åt alla tre MTG-kommuner.
Socialnämnden i Skövde kommun har sedan mitten på 1990-talet samverkat med Hjo, Tibro och
Karlsborg om en gemensam familjerådgivning där Skövde är värdkommun. En utökning av Skövdes
familjerådgivning med ytterligare tre kommuner bedöms som positivt för familjerådgivningsverksamheten.
Förändringen innebär vissa krav på anpassning av befintlig verksamhet, men på sikt kommer fördelar
som minskad sårbarhet och kompetensutveckling i och med en större familjerådgivning att överväga.
Samverkan mellan Skövde och de tre tillkommande kommunerna infogas i den samverkan som redan
finns. Det innebär att avtalet mellan Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg kvarstår som tidigare och till
detta dockas ett avtal med Mariestad, Gullspång och Töreboda.
Innehållet i verksamheten skall motsvara dagens verksamhet, dvs. gälla familjerådgivningssamtal och
medverkan i föräldrautbildning. Samarbetssamtal för att ena föräldrar skall inte ingå i avtalet, utan utförs
i respektive kommun på samma sätt som tidigare. Vidare kommer familjerådgivning fortsättningsvis att
kunna erbjudas i lokaler belägna i Mariestad, men man kan också välja att åka till Skövde.
I Skövde liksom i övriga Skaraborg tar man ut en avgift med 100 kronor per samtal.
Underlag för beslut
Handling:
Socialförvaltningens förslag.
Förslag på avtal från Skövde kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skövde kommun
Elisabeth Olsson
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§ 46

Dnr 2010/0020-700

Revidering av internkontrollplan 2010
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad internkontrollplan för 2010 enligt socialförvaltningens förslag.
Bakgrund
Plan för internkontroll har reviderats och uppgraderats både vad gäller administrativa kontroller och
redovisningskontroller.
Underlag för beslut
Handling:
Reviderad internkontrollplan 2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 47

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-03-01 t.o.m.
2010-03-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2010-03-01 t.o.m. 2010-03-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-03-01 t.o.m. 2010-03-31.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 48

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-03-23 delges nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-03-23 och 2010-03-30 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 49

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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Marita Asp
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