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Socialnämnden

§ 11
Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer:
Informationsärenden
Omprövning av serveringstillstånd för Stadshotellet i Mariestad AB,
för behandling 2010-03-01
Information om en genomlysning av socialnämndens verksamheter och ekonomi.
Retroaktivt LASS-ärende (personlig assistans)
Information från Socialstyrelsen att lika vård i livets slutskede ska likställas i hela landet
Detaljbudget 2011

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

§ 12
Närvarorätt
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Maria Henriksson och Linda Svensson från kulturförvaltningen
får närvara vid dagens sammanträde under informationsdelen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

§ 13
Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till Landskapsutveckling i strandnära läge (LIS)-områden, tematisk fördjupning till översiktsplanen för Mariestads kommun
Dnr 2011/0006-214
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om kommunstyrelsens beslut att förslag till utpekade LIS-områden inom Mariestads kommun ska ställas ut för granskning.

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård

Dnr 2011/0021-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för Läkarförbundets förslag för en god äldrevård.
Bakgrund:
Under årens lopp har det skett ett antal satsningar på förbättringar i äldrevården. Regeringen har nu aviserat att ytterligare åtgärder ska genomföras. Enligt Läkarförbundet behövs nu
satsningar som undanröjer kvarstående strukturella hinder för en sammanhållen äldrevård.
Utgångspunkten för Läkarförbundets förslag är att den medicinska kompetensen i äldrevården måste höjas.
Arbetsmarknadsfrågor
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson informerar om det arbete som en förvaltningsövergripande arbetsgrupp gjort kring samordnade insatser mot arbetslöshet. Verksamhetsförslaget bygger på att skapa ett utbildnings- och arbetsmarknadscentrum. I verksamheten
skulle utbildning och praktisk verksamhet finnas. Deltagarna skulle också kunna få stöd
och råd.
Utifrån arbetsgruppens presentation har kommunchefen fått ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att återkomma med ett konkret förslag i mars 2011.

Ekonomi – bokslut 2010

Dnr 2009/0027-700

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redogör för socialnämndens bokslut 2010.
Socialnämndens underskott blev cirka 14 mnkr.
Socialnämnden får en historisk överblick med fyra prognoser och delårsbokslut under
2010. Prognos fyra visade på ett lägre underskott än det slutliga bokslutet.
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Socialnämnden
forts § 13
Orsaker till större avvikelser mot prognos 4;
Hemtjänsten uppvisar ett större underskott med 2 500 tkr, varav retroaktiv administrativ
avgift till Bemanningsenheten för perioden september-december 2010 var 960 tkr. Hemtjänstens del av semesterlöneskulden var 225 tkr
Överskottet för särskilt boende blir lägre med ett resultat på 1 385 tkr jämfört med
prognos 4 som var 3 100 tkr. Orsaken till detta är ytterligare avvecklingskostnader för
Lugnsäter med 808,5 tkr och att ett krav på Kungsleden på 765 tkr inte ännu reglerats. Särskilda boendens del av semesterlöneskulden var 213 tkr.
Inom korttidsverksamheten (LSS) , samt placeringskostnad inom vuxen ligger kostnaden
högre än prognos. Samtidigt som överskottet inom socialpsykiatrin blir lägre på grund av
ökad vårdtyngd.
Några större kostnader som bokfördes i samband med bokslutet var kostnaden för förändring av semesterlöneskuld med 2 394 tkr och en retroaktiv avgift för Bemanningsenheten
på 1 299 tkr.

Ekonomi – detaljbudget 2011

Dnr 2010/0129-700

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redogör för utkast till detaljbudgeten för
2011. Utkastet visar att inte alla delar av verksamheten är finansierad. Detaljbudget läses in i
ekonomisystemet i mitten av februari.

Tidsplan för arbetsgruppen som ska ge förslag till ny äldreomsorgsplan
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår ett datum till första tillfället för den nya arbetsgrupp
som utsetts för att utforma förslag till ny äldreomsorgsplan.

Information från äldreomsorgen

Dnr 2010/0216-772

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson redogör för Socialstyrelsens beslut
angående en Lex Maria-anmälan som Mariestads kommun anmält.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-02-08

6

Socialnämnden
forts § 13
Patientsäkerhetslagen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson informerar om Patientsäkerhetslagen
som trädde i kraft 1 januari 2011.
Bakgrund:
Regeringen beslutade i april 2007 att tillsätta en särskild utredare som skulle göra en översyn av den lagstiftning som omfattar bland annat tillsyn över hälso- och sjukvården och
ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Utredaren skulle föreslå de ändringar i regelverket som bedömdes som ändamålsenliga. Översynen skulle göras med ett patientsäkerhetsperspektiv.
Sammanfattningsvis innebär den nya patientsäkerhetslagen följande förändringar.
-Vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att
arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
-Ansvaret för att pröva klagomål från patienter flyttas från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) till Socialstyrelsen.
-Disciplinpåföljderna varning och erinran tas bort i lagen och ersätts bland annat av en utökad möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal.
-Patienten lyfts fram som en viktig och självklar samarbetspartner för vårdgivarna i patientsäkerhetsarbetet.
-Vårdgivare ska till Socialstyrelsen rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som
bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.
-Det införs skärpta bestämmelser om prövotid och återkallelse av legitimation. Vid beslut
om treårig prövotid ska det fastställas en prövotidsplan för den legitimerade.
-Om apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av bl.a.
narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta anmälas
till Socialstyrelsen.
-Patientnämndernas betydelse för patientsäkerheten blir tydligare. Patientnämnderna ska
bl.a. uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.
-Socialstyrelsen får göra registerkontroll från belastningsregistret inför beslut om att meddela legitimation.
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Socialnämnden
forts § 13
Kommunal hälso- och sjukvård i Mariestads kommun 2010
Dnr 2011/0011-0013-772
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson redogör för en kvlitetsrapport med
statistik och utvecklingsarbeten som genomförts under år 2010 för att bibehålla och utveckla kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvårds ansvar.
Under 2010 har bland annat läkaravtal, avvikelserapportering, läkemedelshantering och
vaccinationer utförts.
Sammanställningen innehåller också statistik på avvikelser inom läkemedelshanteringen,
utebliven HSL-insats, avvikelser med medicintekniska produkter, fallincidenter, Lex Mariaärenden, klagomål, intern vårdplanering, samordnad vårdplanering och betalningsansvar.
Äldresäkerhetsgruppens verksamhetsberättelse för år 2010

Dnr 2011/0022-730

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson redovisar äldresäkerhetsgruppens
verksamhetsberättelse för 2010.
Bakgrund:
Gruppen har under året har främst arbetat med att på olika sätt föra ut kunskap till
Mariestads seniorer så att olyckor kan förebyggas, framför allt att minska fall och fallskador. Några av gruppens medlemmar har också varit på konferenser för att få mer kunskap
och inspiration till fortsatt arbete med äldresäkerhet.
Gruppen har haft möten fyra gånger, utfört säkerhetsrond, haft uppsökande verksamhet,
arbetat med seniormässan, informerat om och sålt halkskydd med mera.
Information från Socialstyrelsen om vård i livets slutskede
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson informerar om att Socialstyrelsen
utarbetar ett stöd för att vård i livets slutskede ska vara lika i hela landet.
Omprövning av serveringstillstånd för Stadshotellet i Mariestad AB
Dnr 2010/0161-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att socialnämnden ska ompröva serveringstillstånd för Stadshotellet vid nästa sammanträde.
Bakgrund:
När Stadshotellet i Mariestad AB fick sitt serveringstillstånd 2010-09-09 villkorades att en
omprövning skulle ske efter sex månader.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
forts § 13
Retroaktiv kostnad för personlig assistans (LASS)
Socialchef Eva Lotta Lindskog redovisar en retroaktiv kostnad på tre år för ett personligt
assistansärende som nämnden informerades om vid förra sammanträdet. Den retroaktivakostnaden till Försäkringskassan är cirka 750 tkr. Socialförvaltningen har återsökt det försörjnningsstöd som utbetalats till den ersättningsberättigade om cirka 250 tkr.
Bakgrund:
I ett assistansärende för tre år sedan fick en sökande avslag från Försäkringskassan. Den
sökande överklagade beslutet och har i högre instans blivit beviljad personlig assistans. Eftersom kommunen ansvarar för de 20 första assistanstimmarna per månad blir det en retroaktiv kostnad för socialnämnden.
Genomlysning med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om uppdrag från Ksau till ekonomichefen att
tillsammans med verksamheten göra en genomlysning. Två konsulter från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har anlitats. Intervjuer kommer att ske med företrädare
från politiken, socialförvaltningens ledningsgrupp och ekonomienheten. Underlag för verksamheter kommer att tas fram. Rapport lämnas den 11 mars.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 14
INFORMATION INFÖR BESLUT 2011-03-01 (2011-02-08)
____________________________________________________________________
Remiss – utveckling av forskning- och utveckling (FoU) vid Skaraborgs
kommunalförbund
Dnr 2011/0007-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog ber socialnämndens ledamöter att inkomma med synpunkter på den remiss som inkommit från Skaraborgs Kommunalförbund gällande utveckling
av forskning- och utveckling (FoU) i deras verksamhet. Beslut om remissvar tas vid nästa
nämndsammanträde.
Bakgrund:
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutade den 4 december 2009 att utvärdera
sin forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU).
Steg ett var en kartläggning av verksamheten och steg två en utvärdering.
Därefter tillsattes en visionsgrupp vars uppdrag var att ta fram ett förslag på hur FoU kan
vidareutveckla verksamheten för socialtjänster i Skaraborg. Förslaget innehåller en förnyad,
övergripande inriktning för FoU-verksamheten.
Förbundets styrelse beslutade den 3 december 2010 att förslaget skall remitteras till medlemskommunerna för yttrande. Tanken är att förslaget skall slutbehandlas av förbundets
styrelse i april 2011.
Förändrad delegationsordning gällande ny Alkohollag

Dnr 2010/0128-702

Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår socialnämnden att godkänna förändringar i
i socialnämndens delegationsordning gällande ny Alkohollag.
Bakgrund:
En ny alkohollagstiftning trädde i kraft 2011-01-01 och på grund av det behöver förändringar göras i socialnämndens delegationsordning.
Väsentliga förändringar och nyheter är nya former av serveringstillstånd:
-Cateringverksamhet
-Provsmakning
-Gemensam serveringsyta (två eller flera tillståndshavare kan dela på en gemensam serveringsyta)
-Anmälningsplikt och tillsyn gällande kryddning av snaps
-Lägre krav för tillredning av mat. Kravet att tillhandahålla mat finns dock kvar. Nyhet är
att förrätt, huvudrätt och efterrätt ska kunna serveras
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Socialnämnden
forts § 14
-En ny dryckeskategori införs och benämns ”andra jästa alkoholdrycker”. Exempel på detta
är cider, fruktviner, mjöd
-En serveringsansvarig person ska vara minst 20 år fyllda för att få vara ansvarig över serveringen av alkohol
-Rumsservering av alkohol eller minibar tillåts på hotell även om hotellet arrenderat ut restaurangen till annan tillståndshavare
-Ny åtgärd införs. Den nya åtgärden är erinran som kan ges vid mindre förseelser och vid
upprepade sådana kan varning meddelas. Återkallelse kvarstår och kan meddelas utan att
erinran eller varning tidigare meddelats
-Kunskapsprov. Den kommun som handlägger ansökan om tillstånd för servering eller
provsmakning ansvarar för att den som ansöker ges möjlighet att genomföra kunskapsprov. Kommunen ansvarar också för att provet genomförs i enlighet med föreskrifterna
framtagna av folkhälsoinstitutet. Den kommun som handlägger ansökan om tillstånd för
servering eller provsmakning ansvarar för att den som ansöker ges möjlighet att genomföra
kunskapsprov. Kommunen ansvarar också att provet genomförs i enlighet med föreskrifterna, framtagna av folkhälsoinstitutet.
-Kommunerna skall ta fram kommunala riktlinjer och årligen lämna in en tillsynsplan till
länsstyrelsen.
Socialnämndens reglemente
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden besluta att ge socialförvaltningen
uppdraget att ta fram förslag till ett nytt reglemente för socialnämnden som nämnden ska
fatta beslut om.
Bakgrund:
Socialnämndens reglemente innehåller bestämmelser utöver det som föreskrivs i
Kommunallagen.
Reglementet innehåller bland annat socialnämndens övergripande uppgifter, ansvar och
rapportskyldighet, arbetsformer och regler för socialnämndens arbetsutskott.
Gällande reglemente är från 2003 och behöver uppdateras till aktuellt arbetssätt.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden

BESLUT
§ 15

Dnr 2010/0243-730

Samverkansrutin för tillämpning av bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd
kan utföras som egenvård
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta samverkansrutinen för tillämpning av SOSFS
2009:6, bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Bakgrund
Rutinen är framtagen gemensamt för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland. Rutinen tydliggör det ansvar som ligger kvar på behandlingsansvarig läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vad
som måste göras i dessa fall. Det framgår också hur samverkan och planering ska
genomföras för att egenvården ska bli patientsäker i varje enskilt fall.
Socialstyrelsen har konstaterat att det förekommer stora brister utifrån patientsäkerheten när hälso- och sjukvården bedömer att åtgärd kan utföras som egenvård.
Bedömningarna har inte alltid utgått från patientens situation och förutsättningar
att utföra egenvården på ett säkert sätt. Det har bland annat förekommit brister i
informationen till patienten och andra berörda. Det har varit oklart hur man ska
agera om patientens situation förändras eller om skada inträffar, vem som ska ge
instruktioner, om bedömningen behöver följas upp och omprövas.
Det har även brustit i samarbetet mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
andra aktörer ex. skolan. Vidare har många närstående fått ta ett stort ansvar för
att hjälpa till med uppgifter som bedömts som egenvård.
Socialstyrelsen tydliggör kraven om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsuppgift
kan utföras som egenvård. Författningen säger att huvudmännen för hälso- och sjukvården
och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas.
Underlag för beslut
Handling: Socialförvaltningens förslag, Västsvenska Kommunförbundens samorganisations
(VästKom) information inklusive Socialstyrelsens föreskrifter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 16

Dnr 2010/0128-702

Revidering av delegationsordning gällande ny Alkohollag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning enligt socialförvaltningens förslag.
Socialförvaltningen rättar till de lagrumsparagrafer som är felaktiga i förslaget.
Bakgrund
En ny alkohollagstiftning trädde i kraft 2011-01-01 och förändringar ska göras i
socialnämndens delegationsordning.
Underlag för beslut
Handling: Delegationsordning med socialförvaltningens förslag till ändringar.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 17

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2011-01-18 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-01-18 och 2011-01-31 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 18

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2011-01-01 t.o.m.
2011-01-31.
Beslut enligt LSS för tiden 2010-12-01 t.o.m. 2011-01-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-12-01 t.o.m. 2011-01-31.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 19

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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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-02-08

Anslagsdatum

2011-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-03-10
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Marita Asp
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