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Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid
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Beslutande

Övriga deltagande

Sida 0

Björn Fagerlund
Leif Johansson
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Madeleine Biesert Salen
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Lotta Hjoberg
Carina Gustavsson
Annica Olsson
Pia Möller
Hanna Ohlsson Bredh

(MAP) ersättare
förvaltningschef IFO
förvaltningschef VoO
MAS § 163
ekonom §§ 167-169
ekonom §§ 167-169
nämndsekreterare

Utses att justera

Eivor Hallén

Justeringens plats och tid

Stadshuset 22 november 2012 kl 15:00

Sekreterare

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

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj. Ersättare
tj. Ersättare
tj. Ersättare
tj. Ersättare §§ 163-168
tj. Ersättare §§ 169-172

Paragrafer 163-

172

Hanna Ohlsson Bredh
Ordförande

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

Björn Fagerlund
Justerande

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

Eivor Hallén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 1

Socialnämnden

Sn § 163

SN 2012/0290-772

Ansvar för anmälan av legitimerad personal, uppdrag anges i delegationsordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att utse medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarig för
att anmäla till Socialstyrelsen när en legitimerad person befaras utgöra fara för patientsäkerheten enligt 3 kap 7 § Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659). Beslutet ska föras in i delegationsordningen.
Bakgrund

Enligt 3 kap. 7 § PSL ska en vårdgivare snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och
sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara
för patientsäkerheten.
Vårdgivaren får utse vem som ska anmäla till Socialstyrelsen. Rekommendation från Socialstyrelsen är att uppdra ansvaret för anmälan åt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Rekommendationen bygger på samma bakgrund som uppdraget att anmäla enligt Lex Maria.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av MAS; 2012-10-30
Skrivelse: Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (29 § HSL) och medicinskt ansvarig
sjuksköterska (24 § HSL)
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
MAS Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 2

Socialnämnden

Sn § 164

SN 2012/0289-730

Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och
Omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslaget till Riktlinjer som stöd för biståndsbedömare
inom vård och omsorgsförvaltningen vid handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen,
riktlinjerna gäller omgående.
Socialnämnden beslutar att delegera till biståndsbedömare inom vård och omsorgsförvaltningen att enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen fatta beslut om medboende i särskilt boende,
delegationen gäller omgående. Beslutet ska föras in i delegationsordningen.
Bakgrund

Det är fr.o.m. 2012-11-01 inskrivet i socialtjänstlagen att det ska ingå i skälig levnadsnivå för
en person som beviljats särskilt boende för äldre att kunna bo tillsammans med make eller
sambo, oavsett om maken eller sambon har behov av särskilt boende. Med anledning av det
är förslag till riktlinjer som stöd vid utredning och beslut om medboende i särskilt boende
framtagna.
I gällande riktlinjer anges att ledsagarservice enligt socialtjänstlagen inte beviljas om den enskilde är beviljad ledsagning enligt LSS, en skrivning som nu i förslaget till riktlinjer är struket.
En förutsättning för att man ska ha rätt till medboende är att paret varaktigt bott tillsammans, någon viss bestämd tidsrymd finns dock inte angivet i lagen.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för frågor i anknytning till lagförändringen, någon sådan vägledning har ännu inte kommit och Socialstyrelsen har tid på sig till september 2013 varför det finns skäl att anta att det kan dröja.
I avsaknad av vägledning från Socialstyrelsen och rättsfall grundar sig förslag till riktlinjer
när det gäller medboende i särskilt boende helt på lagtexten och propositionen. Riktlinjer
när det gäller beslut angående medboende återfinns i förslaget till riktlinjer på sidorna 9 -10
under rubrik Medboende i särskilt boende.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och enhetschef Marianne Iwarson; 2012-10-30
Skrivelse: Förslag till Riktlinjer som stöd för biståndsbedömare inom vård och omsorgsförvaltningen vid handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Enhetschef Bistånd Marianne Iwarson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 3

Socialnämnden

Sn § 165

SN 2012/0004-700

Redovisning av antal personer i särskilt boende som i oktober 2012
ligger under existensminimum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Avgiften för mat i särskilt boende höjdes 1 mars 2012 till 3 258 kronor per månad. I samband med det bestämde socialnämnden att den vill få redovisat hur många personer i särskilt boende som hamnar under existensminimum. Redovisningen ska gälla för månaderna
maj och oktober 2012.
Faktauppgifter
Existensminimum som används vid beräkning av om den enskilde har rätt till försörjningsstöd är inte detsamma som det minimibelopp som används vid fastställande av avgift enlig
maxtaxan.
För att utifrån den avgiftsberäkning som är gjord i varje enskilt fall kunna beräkna om den
enskilde hamnar under existensminimum eller inte så har, efter kontakt med handläggare
vid försörjningsenheten, kostnader för medicin, sjukvård och hemförsäkring lagts till beloppet för existensminimum. Existensminimum för en ensamstående vuxen person hamnar då
på 4 178 kr per månad medan minimibeloppet för en ensamstående person är 4 967 kr per
månad.
I samband med att resultatet för maj månad redovisades för socialnämnden 2012-06-19 beslutades att vård och omsorgsförvaltningen skulle skicka ut information till de personer som
låg under existensminimun och inte hade bostadstillägg, vilket skedde i början av juli månad.
Resultat
Minus i avgiftsutrymme

Maj
71 personer

Oktober
83 personer

Under existensminimum

45 personer

51 personer

Under existensminimum
och inget bostadstillägg/
bostadsbidrag

36 personer

38 personer

Av de personer som i juli fick information om att och var de kunde söka bostadstilllägg/bostadsbidrag är det tre personer som i oktober har bostadstillägg. Fyra personer hörde av sig efter att de fått informationen och meddelade de att redan sökt bostadstillägg men
fått avslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 4

Socialnämnden

Sn § 165 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Idag skickas information om bostadstillägg ut tillsammans med avgiftsbeslutet till alla nyinflyttade på särskilt boende som inte har bostadstillägg.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och enhetschef Marianne Iwarson; 2012-10-30
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Enhetschef Bistånd Marianne Iwarson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 5

Socialnämnden

Sn § 166

SN 2012/0158-700

Ändringar i delegationsordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att följande ändringar görs i socialnämndens delegationsordning:
-

Ta bort punkt 3 på sid 19 gällande beslut om att utse kontaktman som skall svara
för kontakten mellan missbrukaren och olika vårdgivare (8 § LVM) då den lagparagrafen är upphävd
Ta bort punkt 4 på sid 4 gällande introduktionsersättning då den författningen är
upphävd
Omskrivning av punkt 5 på sid 4 gällande avskrivning av fordran avseende socialbidrag. Ordet socialbidrag stryks och ersätts med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Omskrivning av punkt 16 på sid 6 gällande vistelse för vuxna i familjehem. Beslut av
tjänsteman (enhetschef) får endast tas för 1 månad, övrigt får tas av arbetsutskott.
Omskrivning av punkt 22 på sid 7 gällande tillfälligt bistånd HVB för vuxna. Beslut
av tjänsteman (enhetschef) får endast tas för 1 månad, övrigt får tas av arbetsutskott.

Bakgrund

Med anledning av lagförändringar behöver socialnämndens delegationsordning ses över och
revideras med jämna mellanrum. Enhetschefen för vuxenenheten har sett över lagstiftningen och inkommit med ovanstående ändringar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av nämndsekreterare Hanna Ohlsson Bredh; 2012-11-02
Ändringar i socialtjänstlagen samt lagen om vård av missbrukare (dessa bifogas ej)
Socialnämndens delegationsordning (ligger på Politikerportalen)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 6

Socialnämnden

Sn § 167

SN 2012/0105-700

Ekonomi Prognos 4 2012 VoO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen för oktober månad
samt prognos 4 2012 .
Bakgrund

Förvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar
av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Prognos 4 inklusive avstämning för augusti 2012 års redovisas i bilaga.
Prognosen visar på ett underskott på 2 950 tkr vilket är ett förbättrat resultat med 1 000 tkr
jämfört med månadsavstämningen i september.
De åtgärder som nämnden fattat beslut om är verkställda till vissa delar och förvaltningen
arbetar intensivt med att implementera de nya system som beslutats om företrädesvis inom
hemtjänsten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annica Olsson;
2012-11-13
Avstämning oktober
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 7

Socialnämnden

Sn § 168

SN 2012/0105-700

Ekonomi Prognos 4 2012 IFO
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska avstämningen för oktober månad
samt prognos 4 2012 .
Bakgrund

Förvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar
av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Prognos 4 inklusive avstämning för augusti 2012 års redovisas i bilaga.
Prognosen pekar på ett överskott med 1300 tkr (exkl försörjningsstödet). Prognos 4 visar
ett lite bättre resultat än prognos 3 som visade på 1200 tkr i överskott exkl försörjningsstödet. Trots de ombudgeteringar som gjordes mellan IFO och VoO mellan prognos 2 och 3
vågar vi nu tro på ett positivt utfall. Det återstår ett par månader av året fortfarande kan
oförutsedda händelser inträffa som kan 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. En minskad kostnad med 300 tkr kommer
inte att uppnås.
Samtidigt har ett intensivt arbete skett på alla enheter för att kunna erbjuda vård på hemmaplan och sammantaget ger detta ett positivt ekonomiskt resultat.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson och ekonom Pia Möller;
2012-11-13
Avstämning oktober
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 8

Socialnämnden

Sn § 169

SN 2012/0091-700

Detaljbudget 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anitha Ahl (M) ersätter.
Socialnämnden beslutar att godkänna den presenterade detaljbudgeten för 2013 så när som
på de besparingskrav på 6 miljoner som är kopplade till den upphandling som det beslutades om i 60 miljonerprogrammet, då inga förutsättningar finns för att få detta implementerat under verksamhetsåret.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott att dra tillbaka
sina besparingskrav samt att kommunfullmäktige fortsättningsvis står för de över- och underskott som försörjningsstödet kan uppvisa under 2013.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Förvaltningarna har fördelat den rambudget som nämnden tilldelades i juni 2012. I fördelningen har förvaltningarna utgått från prognos 4 samt förväntade förändringar/volymökningar under 2013.
Socialnämnden har totalt 437 497 tkr att fördela mellan förvaltningarna, IFO 99 907 tkr och
VoO 337 590 tkr.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna den detaljbudget som förvaltningarna presenterar i bifogat dokument.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anitha Ahl (M) ersätter.
Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden godkänner den presenterade
detaljbudgeten för 2013 så när som på de besparingskrav på 6 miljoner som är kopplade till
den upphandling som det beslutades om i 60 miljonerprogrammet, då inga förutsättningar
finns för att få detta implementerat under verksamhetsåret. I och med det yrkar Fagerlund
(M) på att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott att
dra tillbaka sina besparingskrav samt att kommunfullmäktige fortsättningsvis står för de
över- och underskott som försörjningsstödet kan uppvisa under 2013.
Oppositionen tillstyrker ordförandes yrkande.
Jan Hallström (FP), Anna Stenlund (MAP), Emil Gullbrantz (C), Margareta Alexandersson
(KD) samt Emelie Olsson (V) tillstyrker ordförandes förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Beslutande organ

Sida 9

Socialnämnden

Sn § 169 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att nämnden beslutar enligt eget
yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2012-11-13
Detaljbudget 2013 (handlingar läggs ut på politikerportalen 19 november samt delas på
sammanträdet)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Sida 10

Socialnämnden
Sn § 170

SN 2012/0010-700

Anmälan om delegationsbeslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förteckning
Nr 12/2012
Delegationsbeslut

Ärende

Delegationslista för individoch familjeomsorgen
Delegationslista för LSS

Beslut för tiden fr.o.m.
2012-10-01 t.o.m. 2012-10-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-10-01 t.o.m. 2012-10-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-10-01 t.o.m. 2012-10-31
Ansökan om bistånd jml 4 kap
1 § SoL
Ansökan hos Förvaltningsrätten jml 11 § LVM om att bereda vård med stöd av 4 § punkt
1 LVM
Fortsatt placering på HVB hem
enligt 4 kap 1 § SoL
Familjehemsplacering med
stöd av 11 § 1 st LVU
Fortsatt placering på HVB hem
enligt 4 kap 1 § SoL
Övervägande enligt 13 § LVU

Delegationslista för äldre- och
handikappomsorgen
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-02
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-02

Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-02
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-02
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-02
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-02
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23

Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23
Socialnämndens arbetsutskott
2012-10-23

Dnr

Övervägande enligt 6 kap 8 §
SoL
Utredningen avseende placering enligt kap. 4:1 SoL samt
överflyttning av ärende enligt
kap. 2a § 10 SoL
Övervägande enligt 6 kap 8 §
SoL
Övervägande enligt 6 kap 8 §
SoL
Beslut om placering enligt 4
kap 1 § SoL
Ansökan om fortsatt bistånd
enligt SoL 4:1 och 6:6
Medgivande enligt 6 kap 12 §
SoL
Ansökan om bistånd jml 1 §
SoL

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 113
§ 114

§ 115
§ 116
§ 117
§ 119
§ 131
§ 132

§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Sida 11

Socialnämnden
Sn § 171

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Mer information finns att läsa på Politikerportalen
Information från Ks
Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden kommer att vidta åtgärder för att uppnå en
budget i balans under innevarande år. KS 2012/0132
______________________________________________________

Information från Ksau
Ksau beslutar att notera informationen angående boende för unga med särskilda behov KS
2012/0322
______________________________________________________

Kommunledningskontoret
Samrådsremiss: Detaljplan för kv Alen, Mariestad tätort
______________________________________________________

Seminarium/Kurs
Nämnd och förvaltning- kostnadseffektiva rutiner i förvaltning, handläggning och beslutsfattande
Seminariet anordnas lokalt
______________________________________________________

Seminarium
Helhetstänk på riktigt- ett seminarium om tidigt stöd till unga i utsatta situationer
Sundbyberg 7 december
______________________________________________________

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har publicerat ett vård- och omsorgsprogram för de mest sjuka äldre som ett
stöd för vård- och omsorgsgivare, kommuner, landsting och regioner
______________________________________________________

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har publicerat vägledning: Samverkan i sociala insatsgrupper- vägledning för
lokalt arbete i syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Sida 12

Socialnämnden
Sn § 171 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kurs
Syrisk kultur och samhälle
Växjö 21 december
______________________________________________________

Beslut från ksau
Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi- kompletterande sparåtgärder KS 2011/0235
______________________________________________________

Beslut från ksau
Boende för unga med särskilda behov KS 2012/0322
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Sida 13

Socialnämnden
§ 172
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ordförande Björn Fagerlund (M) ska åka på seminarium den 30
november i Göteborg. Seminariet handlar om nationellt kunskapsstöd för palliativ vård och
är kostnadsfritt.
Bakgrund

Ordförande Björn Fagerlund (M) har genom Skaraborgs kommuners socialnämndsordförandegrupp blivit inbjuden att delta i seminariet Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i
Göteborg den 30 november.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-20

Anslagsdatum

2012-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2012-12-14

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens- och
vård- och omsorgsförvaltningens arkiv
...............................................................................................................

Hanna Ohlsson Bredh
___________________________________________________________________________________________________________

