Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00–14:45

Beslutande

Övriga deltagande

Sida 1

Marianne Kjellquist
Emelie Olsson
Björn Fagerlund
Marcus Eklund
Leif Johansson
Eivor Hallén
May-Brith Jansson
Bengt Erik Askerlund
Jan Hallström
Madeleine Biesert Salén
Anna Stenlund
Margareta Alexandersson
Maria Holm
Fred-Joachim Bruns

(S)
(V)
(M)
(S)
(S)
(S)
(C)
(MP)
(FP)
(M)
(MAP)
(KD)
(V)
(S)

ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Rune Eriksson
Fred-Joachim Bruns
Anita Ahl
Annika Käll
Carina Gustavsson
Annica Olsson
Lotta Hjoberg

(MAP)
(S)
(M)
(FP)

ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
MAS § 19
ekonom §§ 15-16
avdelningschef vård och
omsorg
tf socialchef
nämndsekreterare

Elisabeth Olsson
Helena Andersson

Utses att justera

Marcus Eklund

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset, 2012-02-21

Sekreterare

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

Paragrafer

14-25

Helena Andersson
Ordförande

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

Marianne Kjellquist
Justerande

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

Marcus Eklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 2

Socialnämnden
Sn § 14

Fastställande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 3

Socialnämnden
Sn § 15

Aktuell information/rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Prognosuppföljning för socialförvaltningen 2012

Ekonom Annica Olsson gick igenom prognosuppföljning för socialförvaltningen 2012.
______________________________________________________

Inbjudan till föredrag

Ordförande Marianne Kjellquist informerade om inbjudan till ett föredrag och diskussion
om socioekonomiska investeringar och beräkningar ”Det är bättre att stämma i bäcken än i
ån”. Föredraget är onsdag den 9 maj kl. 13.00–15.30 på Regionens Hus i Mariestad. Anmälan till föredraget görs till nämndsekreterare på nästa sammanträde den 6 mars.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 4

Socialnämnden
Sn § 16

SN 2012/0032-700

Bokslut 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa bokslutet för 2011. Socialnämnden beslutar att överlämna bokslutet för år 2011 till kommunfullmäktige och av kommunfullmäktige begära att
socialnämndens redovisade underskott i driftsbudget om 23 111 tkr för år 2011 inte ombudgeteras.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat bokslut för år 2011 samt förslag till ombudgetering från
2011 till 2012.
Det ekonomiska resultatet visade ett underskott om totalt 23 111 tkr, varav kostnaderna för
försörjningsstödet utgjorde 2 649 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf socialchef Elisabeth Olsson, ekonom Annica Olsson och ekonom
Cathrin Hurtig-Andersson, 2012-02-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tf socialchef Elisabeth Olsson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Cathrin Hurtig-Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 5

Socialnämnden
Sn § 17

SN 2011/0131-700

Socialnämndens svar på revisionsrapporten ”Socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa svaret till revisionen enligt förslag genom en åtgärdsplan i nio punkter.
Bakgrund

Mariestads kommuns revisorer har granskat socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll vilket resulterat i en rapport 2011-10-25.
Revisionens bedömning i rapporten är att för att socialnämnden ska få kontroll på ekonomin krävs ett budgetsystem som bygger på:




Realistiska beräkningar av intäkter och kostnader.
Bedömningar av ekonomiska effekter på beräknade förändringar i verksamhetsvolymer och andra faktorer som påverkar ekonomin.
En tydlig koppling till nämndens verksamhetsplaner och bedömning av behovsförändringar i verksamheten.

Utifrån ovanstående punkter och för att kontinuerligt följa den ekonomiska utvecklingen
har socialnämnden tagit fram en åtgärdsplan i nio punkter:







Justerandes signatur

Inrättat ett ekonomiskt utskott med fokus på den ekonomiska utvecklingen. Utskottet sammanträder inför varje nämnd och analyserar då det ekonomiska läget och behovet av ytterligare åtgärder.
Förvaltningsekonomerna har tagit fram en tydligare, mer utförligt och mer lättförstålig redovisning av den ekonomiska utvecklingen.
Socialnämnden kommer noggrant följa besparingspaketet och dess effekter både på
ekonomin och verksamheten i särskild redovisning.
Verksamheten följer upp alla händelser som har betydelse för ekonomin i en ekonomisk loggbok.
Förvaltningen har tagit fram planer för samtliga verksamheter utifrån gällande ekonomisk ram.
I budgetarbetet inför 2013 kommer starkare fokus att läggas på indikatorer på volymförändringar, verksamhetsförändringar och omvärldsfaktorer. Nämnden kommer ytterligare involvera verksamheterna genom att dels ta in uppgifter/signaler direkt från verksamheterna. Till detta ska läggas demografiska uppgifter, analys av övriga kostnadsökningar och effekter av införda besparingar.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 6

Socialnämnden
Sn § 17 (forts.)





Den uppsökande verksamheten för äldre förskjuts från 78 till 80 år vilket kan ge en
mer realistisk bild av kommande behov.
Nämnden kommer att driva frågan att införa ett mer tillförlitligt system där man
säkrare kan beräkna semesterlöneskulden.
Socialnämnden kommer sannolikt att delas upp i två förvaltningar med varsin verksamhetschef och varsin förvaltningsekonom. Detta kommer förhoppningsvis att
göra verksamheten lättare att överblicka.

Genom dessa åtgärder kommer socialnämnden att ha en god inblick i den ekonomiska utvecklingen och tillgång till tidiga signaler om utvecklingen avviker från planen. Trots detta
får inte glömmas bort att socialtjänstens verksamhet även fortsättningsvis kommer att vara
svår att beräkna och kan vara utsatt för tvära kast. En stor oro finns just nu för hur stor effekt det nya planeringssystemet kommer att ha, en antydan till övervältring av kostnader för
personlig assistans från försäkringskassan till kommunerna och arbetsmarknadsutvecklingen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf socialchef Elisabeth Olsson, 2012-01-29
Socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll, revisionsrapport från KPMG
Socialnämndens svar tillsammans med bilagor på revisionsrapport ”Socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll”, upprättat av tf socialchef Elisabeth Olsson
______________________________________________________

Expedieras till:
Revisionen
Tf socialchef Elisabeth Olsson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Cathrin Hurtig-Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 7

Socialnämnden
Sn § 18

Sekretess
__________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 8

Socialnämnden
Sn § 19

SN 2011/0268-772

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland för tillämpning under tiden
2012-04-01–2016-03-31.
Bakgrund

Avtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De patienter som berörs erhåller hälsooch sjukvårdsinsatser från båda huvudmännen.
Avtalet utvärderas vart fjärde år och var planerat till 2010 men förlängdes till 2011 för att
ges tid att processa en ny avtalsskrivning.
Det nya avtalet innehåller inga nya gränssnitt utan har moderniserats utefter omgivningens
behov och utveckling.
Avtalet är nu antaget i det politiska samrådet mellan VästKom och VGR (111103), VästKoms styrelse (111206) och Regionstyrelsen (111207). Beslut om att godkänna avtalet i
kommunerna behöver ske innan den 31 mars 2012.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf socialchef Elisabeth Olsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska
Carina Gustavsson, 2012-01-31
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland, 2011-11-03.
______________________________________________________

Expedieras till:
Regionens hälso- och sjukvårdsavdelning
MAS Carina Gustavsson
Tf socialchef Elisabeth Olsson
Avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 9

Socialnämnden
Sn § 20

SN 2011/0109-701

Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad överenskommelse mellan kommunerna i
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser
till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Bakgrund

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
som innebär skyldigheter om samverkan mellan region och kommun avseende psykiatrin.
Syftet är att säkerställa samarbete när behov av insatser finns från både socialtjänst och
hälso- och sjukvård.
I samråd mellan VästKom och Västra Götalandsregionen har beslutats att ta fram en överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning som ett komplement till det
hälso- och sjukvårdsavtal som kommer att gälla från den 1 april 2012. Psykiatriöverenskommelsen har varit ute på remiss i två omgångar, dels som tjänstemannaremiss och dels
som politisk remiss.
Efter överläggningar med Västra Götalandsregionen beslutade VästKoms styrelse den 6
december 2011 att rekommendera de 49 kommunerna i länet att godkänna överenskommelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf socialchef Elisabeth Olsson, 2012-01-29
Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning,
2011-11-03
Skrivelse från VästKom angående överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med
psykiskt funktionsnedsättning upprättad av direktör Dan Gustafsson, 2012-01-24
______________________________________________________

Expedieras till:
Regionens hälso- och sjukvårdsavdelning
Tf socialchef Elisabeth Olsson
MAS Carina Gustavsson
Avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 10

Socialnämnden
Sn § 21

SN 2012/0033-730

Verksamhetsplan för vård och omsorg år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för vård och omsorg inför 2012 års
verksamhetsår.
Bakgrund

Socialnämnden har sedan tidgare antagit en kvalitetsplan där verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser ska vara en del av verksamheten i kvalitets- och uppföljningsarbetet
för förvaltningen.
Vård och omsorgsavdelningen har därför sammanställt verksamheternas planer för 2012
som ska påvisa verksamheternas arbete ur olika perspektiv där det dagliga arbetet får en
betydande roll för enskilda individers livssituationer.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetsutvecklare Katrin Jedselius och avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg, 2012-01-31
Verksamhetsplan för vård och omsorg år 2012
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf socialchef Elisabeth Olsson
Avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg
Kvalitetsutvecklare Katrin Jedselius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 11

Socialnämnden
Sn § 22

SN 2012/0034-750

Verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgen år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för individ- och familjeomsorgen inför
2012 års verksamhetsår med de justeringar som diskuterades på sammanträdet.
Bakgrund

Individ- och familjeomsorgen har sammanställt verksamhetsplaner för 2012 som ska påvisa
verksamheternas arbete ur olika perspektiv där det dagliga arbetet får en betydande roll för
enskilda individers livssituationer.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avdelningschef individ- och familjeomsorg Elisabeth Olsson,
2012-02-01
Verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgen 2011/2012
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf socialchef/avdelningschef individ- och familjeomsorg Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 12

Socialnämnden
Sn § 23

SN 2012/0018-702

Tillsyn enligt alkohollagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga Länsstyrelsens tillsynsrapport till handlingarna.
Bakgrund

Vid besök i Mariestads kommun den 27 september 2011 genomförde Länsstyrelsen verksamhetstillsyn av kommunens handläggning av ärenden enligt alkohollagen. Länsstyrelsen
granskade tillsynsplanen, tillsynen av restauranger med serveringstillstånd, tillsynen av försäljning av folköl, ansvarsfull alkoholservering och handlingar gällande serveringstillstånd.
Länsstyrelsen fann att kommunen har en fungerande organisation för ärendehandläggning
och tillsyn enligt alkohollagen och att kommunen följer lagstiftningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf socialchef Elisabeth Olsson, 2012-01-29
Länsstyrelsens beslut, enhetschef Talieh Ashjari och folkhälsokonsulent Börje Karlsson,
2012-01-13
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf socialchef Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 13

Socialnämnden
Sn § 24

SN 2012/0010-700

Delegationsbeslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Bakgrund

Förteckning
Nr 2/2012
Delegationsbeslut

Ärende

Dnr

Delegationslista för individoch familjeomsorgen
Delegationslista för LSS

Beslut för tiden fr.o.m.
2012-01-01 t.o.m. 2012-01-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-01-01 t.o.m. 2012-01-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2012-01-01 t.o.m. 2012-01-31
Omprövning vid placering enligt 13 § lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU)

-

Medgivande enligt 6 kap 12 §
socialtjänstlagen att ta emot ett
utländskt barn i syfte att adoptera det
Omprövning enligt 6 § lagen om
särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU)

§2

Delegationslista för äldreoch handikappomsorgen
Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-19

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-19

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-24

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§1

§3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-14

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 25

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden

Protokoll från den 24 januari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll från den 19 januari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll från den 24 januari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Socialförvaltningen

SN 2011/0203-700

Yttrande med anledning av föreslagna förändringar inom barn- och ungdomsenheten på
socialförvaltningen.
______________________________________________________

Socialförvaltningen

SN 2012/0020-751

JO-anmälan riktad till Socialstyrelsen, Region Mitt, för att säkra ungdomsvården/behandlingen och stoppa handeln med barn i Sverige.
______________________________________________________

Utbildning

Offentlighet och sekretess – grundkurs
Ekonomiutbildning för enhetschefer, förvaltningschefer, förtroendevalda m.fl.
Hur ska vi stoppa vårdskandalerna? Kurs om metoder för att säkerställa kvalitet i upphandlad vård och omsorg
Jag lever med en hemlighet – seminarium
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-14

Anslagsdatum

2012-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2012-03-14

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

