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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 1

Socialnämnden
Sn § 143

SN 2011/0156-730

Laps- Care- planeringssystem i hemtjänsten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information

Informationen om Laps Care läggs till handlingarna.
Bakgrund

Enhetschef Annelie Eriksson informerar om Laps Care- ett planeringssystem i hemtjänsten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 2

Socialnämnden
Sn § 144

SN 2012/0078-730

Nyckelsystem
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information

Informationen om nyckelsystemet läggs till handlingarna.
Bakgrund

Marie Engelbrektsson är av socialnämndens arbetsutskott inbjuden att informera socialnämnden om nyckelsystemet på sammanträdet den 9 oktober.
En nyckelgömma monteras på ett säkert sätt på ytterdörren utan någon åverkan. I nyckelgömman förvaras nyckeln till lägenheten säkert, vilket innebär att nyckelgömman har samma låsklass som det befintliga låset. Inom kommunen så kommer det finnas olika ”zoner”.
För personalen så innebär detta att de vid starten på sitt arbetspass kommer att få information om vad man ska göra under dagen och har då en nyckel på sig till den ”arbetszon” man
ingår i. Det innebär att personalen, vid larm, slipper åka tillbaka till sin arbetsplats för att
hämta nyckeln till personen som larmat.
Kostnaden för det nya nyckelsystemet har kommunstyrelsen tagit, och det kostar Mariestads
kommun 1 685 t kr. Man hoppas genom detta kunna spara arbetstid för personalen. Beräkningar säger att varje arbetsgrupp ska spara upp till 1 timma/dag i arbetstid på att slippa åka
onödiga resor för att hämta nycklar.
Installationen per dörr tar ca 10 minuter. Starten för installationen av nyckelsystemet kommer att ske den 22 oktober.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 3

Socialnämnden
Sn § 145

SN 2012/0092-700

Socialnämndens mål 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information

Informationen om Socialnämndens mål 2013 läggs till handlingarna.
Bakgrund

Den 13 december 2010 fattade Kommunfullmäktige ett stort och viktigt beslut: man beslutade om en gemensam vision - Vision 2030. Vision 2030 är en bild av hur kommunen ska se
ut i framtiden. För att nå dit krävs att alla nämnder har visionen i åtanke vid fattandet av
beslut - små och stora - i vår vardag. För att nå vår vision krävs också handling!
Varje år ska varje nämnd ställa sig frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet
av visionen?” Utifrån detta formulerar man sedan fem mål som har anknytning till ett eller
flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att man säkerställer att det
finns resurser att genomföra det man tänkt.
Målen följs också upp i samband med att budgeten följs upp; d v s i samband med prognosarbetet samt i delårsrapport och i årsbokslut.
På socialnämndens möte 28 augusti önskades av nämnden en förnyad information angående målen inför 2013 som antogs 27 mars 2012. Katrin Jedselius informerar socialnämndens
arbetsutskott om nämndsmålen på sammanträdet den 11 september 2012 och informationen kommer att hållas för socialnämnden den 9 oktober 2012.
Underlag för beslut

Skrivelse inkommen av verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius; 2012-09-04
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Verksamhetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 4

Socialnämnden
Sn § 146

SN 2012/0250-750

Försöksverksamhet med alternativ driftsform
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ansöka hos Kommunfullmäktige att få genomföra ett
pilotprojekt för att bedriva verksamhet genom intraprenad enligt bifogad beskrivning.
Bakgrund

Den psykosociala enheten inom Individ och familjeomsorgen har genomfört ett omfattande
förändringsarbete under det senaste året utifrån det inriktningsbeslut som socialnämnden
fattade 2011. Detta har inneburit att man startat ett särskilt boende för personer med ett
stort vårdbehov vilket medfört att flera personer kunnat flytta hem från behandlingshem på
annan ort. Fokus ligger på brukarens egen delaktighet och en meningsfull vardag. Daglig
sysselsättning är en central del i Mariehöjd.
Detta förändringsarbete har bara kunnat ske genom en aktiv, delaktig och kreativ personalgrupp och vi ser detta som en framgångsfaktor i att skapa utveckling. Utifrån detta skulle vi
vilja pröva en alternativ driftsform av den psykosociala enheten. Den har en lagom storlek,
har ett tydligt avgränsat uppdrag och har en engagerad personalgrupp.
Efter att ha gjort ett antal studiebesök och andra efterforskningar har förvaltningen fastnat
för intraprenad som form. I en intraprenad är man fortfarande en del i kommunens verksamhet men styr sin egen verksamhet utifrån givna ekonomiska och innehållsmässiga ramar
genom en överenskommelse med ansvarig nämnd. Tiden för överenskommelsen brukar
vara tre-fem år och inom den tiden bedriver man självständigt verksamheten och tar ansvar
för det ekonomiska och kvalitativa resultatet.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få bedriva
verksamhet som intraprenad som ett pilotprojekt. Överenskommelsen ska utformas i överensstämmelse med bifogade grunder för intraprenad men kan vid behov revideras under
projekttiden. Resultatet ska utvärderas och bli en kunskaps- och erfarenhetsbas för andra
verksamheter som vill pröva denna alternativa driftsform.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2012-09-19
Grunder för intraprenad som alternativ driftsform; 2012-09-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Enhetschef Lena Myrén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 5

Socialnämnden
Sn § 147

SN 2012/0254-750

Boende för unga med särskilda behov
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att flytta Björkvägens verksamhet samt
starta nytt boende för unga vuxna.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra detta under 2013.
Bakgrund

Individ och familjeomsorgsenheten har idag ett boende för ungdomar ca 13-20 år med neuropsykiatrisk diagnos eller med liknande behov (Björkvägen) men saknar helt boende för
åldersgruppen unga vuxna dvs. 20 år och äldre, med motsvarande problematik.
Björkvägen, som lokal, har brister och motsvarar inte nuvarande och kommande behov och
i samband med att vi behöver ett nytt boende för unga vuxna, ser förvaltningen vinster med
att förlägga dessa båda boendeformer i omedelbar närhet till varandra. Förvaltningen har
med stöd av fastighetsavdelningen inventerat kommunens lokaler och har nu två alternativa
förslag. Det ena alternativet motsvarar bättre verksamhetens behov och en eventuellt högre
hyreskostnad är berättigad ur ett effektivitetsperspektiv och ur ett brukarperspektiv.
Beslut om förhyrning av lokaler fattas av kommunstyrelsen men socialnämnden bör ställa
sig bakom förslaget till lösning av boendefrågan.
Kostnaden för det nya boendet finns medtagen i budget 2013 med 1 800 tkr.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att flytta
Björkvägens verksamhet samt starta nytt boende för unga vuxna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2012-09-24
Skrivelse ”Behov av boende för unga med särskilda behov”, delas på sammanträdet
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Enhetschef Lena Nordgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Socialnämnden
Sn § 148

SN 2012/0249-750

Information om uppdrag från kommunchef
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen om uppdraget från kommunchefen till
handlingarna.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-08-16 att ge kommunchefen i uppdrag att
genomföra en förstudie som ska tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisa arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens samt eventuellt övriga verksamheter i
Mariaskolans lokaler.
Förstudien ska tydliggöra samordningsvinster, anpassningsbehov i form av investeringar
samt en preliminär tidsram. Förstudien ska även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan.
Kommunchef har delegerat frågan vidare till förvaltningscheferna för BUN och IFO. Förstudien planeras vara klar i mitten av oktober.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2012-09-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 7

Socialnämnden
Sn § 149

SN 2012/0074-700

Ekonomi, månadsavstämning september IFO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen för september månad
2012.
Bakgrund

Socialförvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Avstämningen för september 2012 pekar på ett överskott om ca 1 200 tkr (exkl. försörjningsstödet). Avstämningen visar ett bättre resultat än prognos 3 som visade på ett nollresultat (exkl. försörjningsstödet). Den förbättrade prognosen beror framförallt på att vi nu
kunnat se resultatet av de osäkra sommarmånaderna som utföll mer positivt än förväntat.
Samtidigt återstår nu bara en fjärdedel av året vilket gör att vi vågar skriva ner utrymmet för
nya behov av insatser. Det är en sårbar prognos och fortfarande kan oförutsedda händelser
förändra resultatet men ett relevant utrymme finns avsatt till kommande och ännu okända
placeringar.
De åtgärder som nämnden fattat beslut kring är verkställda. Besparing i ledningsfunktionen
ca 425 tkr totalt (varav 210 tkr IFO), neddragning av tjänster har gett en besparing på ca
880 tkr, hemtagningar psykiatri ca 1 400 tkr. Beslutet om nya riktlinjer för placering inom
beroendevården har påverkat verksamhetens förslag till behandlingsinsatser men samtidigt
har vi haft flera svåra ärenden med stora behov. Besparing på 300 tkr kommer inte att uppnås inom placering vuxen men uppnås i det sammantagna resultatet.
Ett intensivt arbete har skett på alla enheter för att kunna erbjuda vård på hemmaplan. En
del av detta kan man se som en minskad kostnad (inom t.ex. psykosociala enheten) men det
mesta syns inte även om det inneburit en utebliven kostnad.
Gällande försörjningsstödet så behandlas detta som särskilt ärende.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson och ekonom Pia Möller;
2012-10-01
Avstämning september 2012
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Ekonom Pia Möller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 8

Socialnämnden
Sn § 150

SN 2012/0074-700

Ekonomi, månadsavstämning september VoO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna avstämningen för september månad 2012 samt uppföljningen av effekten av beslutade besparingar.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen VoO i uppdrag att arbeta vidare med de
beslutade besparingsåtgärderna motsvarande underskottet, 3 950 tkr.
Bakgrund

Förvaltningen lämnar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av
det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Prognosen för augusti visar underskott på 3950 tkr vilket är en något förbättrad prognos
mot månadsavstämningen/delårsbokslutet augusti 2012.
Förvaltningen har genomfört de beslutade åtgärder samt haft någon vakans som inte fullt ut
har återbesatts.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annika Olsson;
2012-10-01
Avstämning september 2012
______________________________________________________

Expedieras till:
Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Ekonom Annika Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Socialnämnden
Sn § 151

SN 2012/0091-700

Budget 2013, VoO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Vård och Omsorgsförvaltningen har tilldelats en budgetram om 336 035 tkr inför verksamhetsåret 2013.
Förväntade kostnadsökningar inför 2013 som var okända för förvaltningen är nytt avtal för
ob och jourersättningar motsvarande 500 tkr.
Löneökningar för tillsvidareanställda ersätts från en central lönepott men det utgår inte full
ersättning för löneökningar till timanställda motsvarande 1 500 tkr.
Volymökningen inom hemtjänsten är något vi ser efter sommaren och ökningen ser ut att
hålla i sig även 2013 motsvarande 3 000 tkr.
Besparingspaketet på 60 000 tkr innebär en ramminskning på 6 000 tkr för Socialnämnden.
Denna ramminskning skulle finansieras genom en LOU-upphandling. I samband med KF i
september 2012 ändrades beslutet och förvaltningen får endast använda LOV. Trots det
ändrade beslutet om LOU kvarstår beslutet om ramminskningen på 6 000 tkr för Socialnämnden.
Totalt behöver förvaltningen hitta besparingar/åtgärder motsvarande 11 000 tkr.
Underlag

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg; 2012-10-01
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Ekonom Annika Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 10

Socialnämnden
Sn § 152

SN 2012/0105-700

Budget och kostnad för försörjningsstöd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att avvakta med att fatta beslut om att äska ytterligare medel till försörjningsstödet tills förvaltningen utrett samarbetet med arbetsförmedlingen gällande försörjningsstöd och de besparingar detta kan ge.
Leif Johansson (S), Bengt Erik Askerlund (MP) och Maria Holm (V) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

I ett beslut KS 2012/0147 beslutade KS att ansvaret för försörjningsstödet ska ligga kvar
hos socialnämnden i budgetramen för individ- och familjeomsorgen och att eventuella under- och överskott för försörjningsstödet inte ombudgeteras till nästa år.
I budgetäskande 2013 redovisade socialnämnden upp kostnaderna för försörjningsstöd som
en separat post och beräknades till 14 milj. kr. Samtidigt begärdes medel till ytterligare en
handläggare med anledning av den ökade omfattningen av försörjningssstödet (ca 500 tkr).
Sammanlagt 14 500 tkr.
I den budget för 2013 som fördelades juni fick socialnämnden 14 500 tkr tilldelade för
ovanstående behov.
I dagsläget, utifrån prognos 2012, bedömer förvaltningschefen för IFO att det inte kommer
att räcka med 14 milj. kronor för försörjningsstödet utan prognosen pekar snarare mot 15
miljoner kronor om omvärldfaktorerna är stabila. Förvaltningschefen för IFO föreslår därför att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om den förändrade situationen och begär ytterligare en miljon i budget för försörjningsstödet.
Behovet av att anställa ytterligare en handläggare blir alltmer påtagligt. I en närliggande
kommun med ett betydligt lägre försörjningsstöd/capita har varje handläggare ca 35 ärenden. I Mariestad har vi ca 60 ärenden/handläggare. Detta innebär en försämrad kontroll
samt minskat utrymme att jobba proaktivt för annan försörjning för klienterna. Förvaltningschefen för IFO föreslår därför att socialnämnden beslutar att anställa ytterligare en
handläggare för att hålla nere kostnaderna för försörjningsstödet.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden avvaktar med att fatta beslut om
att äska ytterligare medel till försörjningsstödet tills förvaltningen utrett samarbetet med arbetsförmedlingen gällande försörjningsstöd och de besparingar detta kan ge.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 11

Socialnämnden
Sn § 152 (forts)
Behandling på sammanträdet

Leif Johansson (S) yrkar på att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut vilket är att socialnämnden beslutar att begära ytterligare en miljon för försörjningsstödet 2013 samt att besluta att tillsätta en handläggartjänst inom försörjningsstödet. Bengt
Erik Askerlund (MP) tillstyrker Leif Johanssons (S) förslag.
Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut vilket är att socialnämnden avvaktar med att fatta beslut om att äska ytterligare medel till försörjningsstödet tills förvaltningen utrett samarbetet med arbetsförmedlingen gällande försörjningsstöd och de besparingar detta kan ge. Jan Hallström (FP) tillstyrker Björn Fagerlunds (M) förslag till beslut.
Ordförande Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden
beslutar enligt eget yrkande.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som tillstyrker att socialnämnden ska gå på arbetsutskottets förslag till beslut röstar ”ja”. De ledamöter som tillstyrker att socialnämnden ska gå
på förvaltningens förslag till beslut röstar ”nej”.
Vid omröstningen avges sju stycken ”ja” röster och sex stycken ”nej” röster. Socialnämnden
har därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. (Se protokollsbilaga 1)
Leif Johansson (S), Bengt Erik Askerlund (MP) och Maria Holm (V) reserverar sig mot beslutet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2012-09-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09
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Socialnämnden
Sn § 153

SN 2012/0251-730

Trygghetsboende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda behovet av samt fastställa kommunens kostnader för ett trygghetsboende.
Bakgrund

Kommunen har sedan 2009 befogenhet men inte skyldighet, att inrätta trygghetsbostäder.
Trygghetsbostäder ska möta behoven hos äldre personer som känner sig oroliga och otrygga i sina nuvarande bostäder.
Bostadens utformning men även bostadsområdets utformning har stor betydelse för äldres
möjligheter att leva ett självständigt liv och känna sig trygga.
Trygghetsboende kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Boendet
upplåts till personer som fyllt 70 år.
Utöver lägenheter så ska trygghetsboende också tillhandahålla utrymmen för gemensamma
måltider, samvaro, hobby och rekreation vilket innebär kostnader för kommunen. Det finns
inte angivet i vilken omfattning kommunen ska tillhandahålla personal men det ska finnas
dagligen på trygghetsboendet.
Vård och omsorgsförvaltningen har blivit kontaktade av två företag som är intresserade av
att bygga trygghetsboende i Mariestad.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg; 2012-09-19
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 154

SN 2012/0212-702

Information om beviljande av alkoholtillstånd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information

Socialnämndens lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund

Alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen är av socialnämndens ordförande Björn Fagerlund
(M) inbjuden att informera om arbetet kring att utreda och bevilja/avslå ansökan om alkoholtillstånd samt att upprätta riktlinjer för beviljande av alkoholtillstånd. Informationen hålls
för socialnämndens arbetsutskott den 11 september 2012.
Under sammanträdet den 11 september beslutar socialnämndens arbetsutskott att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för alla typer av alkoholtillstånd i Mariestads
kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 155

SN 2012/0253-700

Socialnämndens sammanträdestider 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag på sammanträdestider för 2013.
Bakgrund

Nämndsekreteraren har tagit fram följande förslag till socialnämndens sammanträdestider
för 2013:
Socialnämnd
(tisdagar kl 13:00 i Vänersalen i Stadshuset)
15 januari (OBS! Lokal Torsö), 12 februari, 12 mars, 9 april (Prognos 1)
14 maj, 11 juni (Prognos 2), 20 augusti, 10 september (Prognos 3, Delårsbokslut),
15 oktober, 12 november (Prognos 4), 10 december
Socialnämndens arbetsutskott
(tisdagar kl 08:30 i Torsö i Stadshuset)
8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 2 april (Prognos 1), 16 april, 7
maj, 21 maj, 4 juni (prognos 2), 18 juni, 13 augusti, 3 september (Prognos 3, Delårsbokslut),
24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november (Prognos 4), 19 november, 3 december,
17 december
Underlag för beslut

Förslag till nya mötestider för socialnämnden 2013 skrivet 2012-09-18; nämndsekreterare
Hanna Ohlsson Bredh
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 15

Socialnämnden
Sn § 156

SN 2012/0010-700

Anmälan av delegationsbeslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förteckning
Nr 11/2012
Delegationsbeslut

Ärende

Delegationslista för individoch familjeomsorgen
Delegationslista för LSS

Beslut för tiden fr.o.m.
2012-09-01 t.o.m. 2012-09-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-09-01 t.o.m. 2012-09-30
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-09-01 t.o.m. 2012-09-30

Delegationslista för äldre- och
handikappomsorgen

Dnr

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 157

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ytterligare information om nedanstående handlingar finns att läsa på politikerportalen
Kurs
Hur ska vi stoppa vårdskandalerna? Kurs om regelverk och metoder för att säkerställa kvalitet i upphandlad vård och omsorg.
28 november i Stockholm
______________________________________________________

Konferens
Samling för social hållbarhet, handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland
6 november i Göteborg
______________________________________________________

Kommunledningskontoret
Ändring av detaljplan för kv Apeln mm, Mariestads kommun (Dnr. SN 2012/0259-214)
______________________________________________________

Inbjudan föreläsningsdagSpel om pengar- ett dolt beroende?
Mariestad, Vadsbogymnasiet 13 november
______________________________________________________

Beslut från Kommunstyrelsen
Handlingsplan för åren 2013-2018. Landstings, regioners, och kommuners samarbete inom
e-hälsoområdet
- Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen för e-hälsoområdet för perioden 2013-2018.
- Kommunstyrelsen beslutar att anta och finansiera verksamhetsplanen för 2013.
- Socialnämnden ska beakta eventuellt ökade kostnader i kommande budgetprocess.
______________________________________________________

Kurs
Ensamkommande barns utbildning
31 oktober, Skövde
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-09

Sida 17

Socialnämnden
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 152
Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Marianne Johansson(S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Fred-Joachim Bruns (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Maria Holm (V)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Anitha Ahl (M)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

AVSTÅR

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-09

Anslagsdatum

2012-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2012-11-06

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen- och
vård och omsorgsförvaltningens arkiv
...............................................................................................................

Hanna Ohlsson Bredh
___________________________________________________________________________________________________________

