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Socialnämnden

§ 111
Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information och diskussion om ny äldreomsorgsplan

Dnr 2010/0157-730

Socialchef Eva Lotta Lindskog, avdelningschef Lotta Hjoberg och projektledare Katrin
Jedselius informerar om äldreomsorgens historiska bakgrund, om hur äldreomsorgen regleras idag och hur de nationella direktiven ser ut.
Efter informationen diskuterar socialnämnden gemensamt och i grupper ett antal frågeställningar som ska ligga till grund för arbetsgruppens fortsatta arbete
Beslut togs om att en politisk arbetsgrupp ska bildas, bestående av ordförande, två representanter från majoriteten och två representanter från oppositionen.
Bakgrund:
Socialnämnden har beslutat om en tidsplan för att arbeta fram en ny äldreomsorgsplan och
enligt planen startas arbetet upp med en första diskussion vid nämndens sammanträde
21 september. I oktober ska ett idéseminarium äga rum. Under november-december 2010
kommer ett utkast att tas fram med efterföljande diskussioner i politiska arbetsgrupper och
socialnämnd. Beslut om planen ska fattas senast i maj 2011.

Förslag till ändring av detaljplan kv Kornet

Dnr 2010/0173-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för förslag till ändring av detaljplan för kvarteret
Kornet från utvecklingsenheten och planavdelningen.
Ledamoten Margareta Alexandersson, som även är ledamot i KPR tar med sig förfrågan till
KPR´s sammanträde 2010-09-22 om de skulle vara intresserade att ta del av förslag till ändringar av detaljplaner och nya gestaltningar i Mariestads kommun.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 112

Information inför beslut 2010-10-12 och 2010-09-21
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sammanträdestider för socialnämnden 2011
Socialnämnden föreslås besluta om sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskottet
2011, enligt socialförvaltningens förslag.
Bakgrund:
Socialnämnden och arbetsutskottet har haft ordinarie sammanträden på tisdagar var tredje
vecka med start för nämnden klockan 14.00, och arbetsutskottet klockan 13.00 eller 13.30
beroende på ärendemängd.
Förslaget är samma upplägg som 2010 med första sammanträdet den 11 januari 2011.

Socialnämndens uppdrag till nämndens förvaltningschef angående socialnämndens
prognostiserade underskott
Dnr 2009/0027-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att lämna över en begäran hos
Kommunstyrelsen om tilläggsanslag alternativt täckning i bokslut enligt
socialförvaltningens förslag.
Bakgrund:
Socialnämnden beslutade 2010-08-31 att ge socialchefen i uppdrag att förbereda en hemställan hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för den del i det prognostiserade underskottet som beror på engångskostnader och volymökningar under 2010. Volymökningarna
och engångskostnaderna ska tydligt specificeras. Hemställan ska föregås av en genomgång
för möjliga besparingar utan kvalitetssänkningar. Socialnämnden uppmanar förvaltningen
till en ekonomisk återhållsamhet under det resterande året.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
BESLUT
§ 113

Dnr 2008/0059-700

Samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen angående sjukskötersketjänster
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna att ärendet om samarbete mellan de båda förvaltningarna soc och bun läggs ned enligt socialförvaltningens förslag, då chefer till sjuksköterskor
inom båda verksamheterna, det vill säga skolhälsovården och vård- och omsorg inte ser
något fördelaktigt med att arbeta på detta sätt. Socialnämndens beslut vidarebefordras till
Kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fick 2009-04-22 ett förslag om hur sjuksköterskor anställda i kommunen
men under olika förvaltningar skulle kunna samarbeta i besparingssyfte. Förslaget innebar
att varje skolsköterska under 2 veckor (80 timmar) på sommaren skull arbeta inom
Vård och Omsorg som då kunde spara vikariekostnad.
Vård- och omsorgsavdelningen tycker att det rör sig om en så kort tid och sker så sällan att
det är orimligt att introducera en skolsköterska i alla olika IT-program som dagligen används inom Vård och Omsorg.
Förvaltningarna använder dessutom inte samma dokumentationssystem så även där behövs
tid för introduktion.
Skolledningen ser att förslaget leder till minskad planeringstid för skolsköterskorna som
inte enbart arbetar med enskilda elevers hälsa utan också ansvar för preventivt arbete inom
området hälsa. Det skulle kunna innebära att det förebyggande arbetet fick stå tillbaka.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Carina Gustavsson
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Socialnämnden

§ 114

Dnr 2010/0168-700

IT-strategi för Mariestads kommun
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna Mariestads kommuns IT-strategi.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en IT-strategi. Denna strategi innehåller riktlinjer för användandet och utveckling av IT-tjänster och IT- verksamheter.
Strategin beskriver organisation, ansvarsområden och den framtida inriktningen.
IT- verksamheten ska generera förutsättningar för att:
- Skapa en utökad politisk dialog.
- Underlätta spridandet och inhämtandet av information.
- Ge möjlighet för brukaren, medborgaren och anställd, att påverka.
- Skapa förutsättningar för utökade samarbetsformer med andra kommuner.
- Förmedla olika typer av kommunala tjänster.
- Effektivisera den kommunala förvaltningen.
- Förbättra möjligheten att följa upp och fatta riktiga beslut inom alla verksamheter.

Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag
Kommunledningskontorets IT-riktlinjer/policy/strategi.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Stefan Wallenå
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Socialnämnden
§ 115

Dnr 2009/0260-730

Återremiss från Kommunstyrelsen angående motion om
parboendegaranti på äldreboende
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lämna över det av socialförvaltningen föreslagna yttrandet
angående motionen om parboendegaranti till kommunstyrelsen.
Behandling på sammanträdet
Det föreligger två förslag till beslut.
Socialförvaltningens förslag till yttrande på Kommunstyrelsens återremiss, med förslag till
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Lennart Dagheds (FP) yrkande att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anta
motionen.
Anita Ahl (M), Madeleine Biesert Salen (M) och Margareta Alexandersson (KD) tillstyrker
Lennart Dagheds yrkande.
Ordföranden Jens Söder Höij (S) tar upp Lennart Dagheds (FP) yrkande mot
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat enligt socialförvaltningens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av nämndens godkända propositionsordning. De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag röstar ja. De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt Lennart Dagheds yrkande
röstar nej.
Vid omröstningen avges åtta (8) ja-röster av:
Jens Söder Höij (S), Leif Johansson (S), Fred-Joachim Bruns (S), Eivor Hallén (S), Tuula
Ojala (S), Maj-Britt Jansson (C), Sture Pettersson (S) och Inga-Lill Berg (V).
Fyra (4) nej-röster avges av:
Anita Ahl (M), Madeleine Biesert Salen (M), Margareta Alexandersson (KD) och Lennart
Daghed (FP).
Socialnämnden har därmed beslutat enligt socialförvaltningens förslag till
kommunfullmäktiges beslut.
Anita Ahl (M), Madeleine Biesert Salen (M), Margareta Alexandersson (KD) och Lennart
Daghed (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Dagheds yrkande.
Justerandes signatur
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Socialnämnden
Bakgrund
Stig H Johansson (FP) och Lennart Daghed (FP) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att äldre par ska få leva tillsammans även i de fall då bara den ena
partnern är i behov av särskilt boende.
De föreslår att kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag:
1. att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär parboendegaranti
2. att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som är eller kan göras lämpliga för parboende
3. att i den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta behovet av
parboende
Kommunstyrelsen har bett socialnämnden att yttra sig i fråga om motionen.
Socialnämnden beslutade 2010-02-09 efter votering att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till yttrande.
_____________________________________________________________
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Socialnämnden
§ 116

Sammanträdestider för socialnämnd och arbetsutskott 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider enligt socialförvaltningens förslag för
socialnämnden och arbetsutskottets sammanträden 2011.
Sammanträdesdagar: Tisdagarna 18 januari, 8 februari, 1 mars, 22 mars, 12 april, 3 maj,
24 maj, 14 juni, 9 augusti, 30 augusti, 20 september, 11 oktober, 1 november, 22 november
och 13 december.
Sammanträden för socialnämnden startar klockan 14.00. Arbetsutskottets sammanträden
äger rum samma datum som nämndens och startar 13.00 eller 13.30 beroende av ärendemängd.
Bakgrund
Socialnämnden och arbetsutskottet har haft ordinarie sammanträden på tisdagar var tredje
vecka med start för nämnden klockan 14.00, och arbetsutskottet klockan 13.00 eller 13.30
beroende på ärendemängd.
Förslaget är samma upplägg som 2010 med första sammanträdet den 18 januari 2011.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag.
_____________________________________________________________

Ola Blomberg
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Socialnämnden

§ 117

Dnr 2009/0027-700

Socialnämndens uppdrag till nämndens förvaltningschef angående
socialnämndens prognostiserade underskott
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
En enig socialnämnd beslutar enligt förslag från socialförvaltningen att överlämna
socialnämndens förslag till kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen om hur nämnden
ska hantera sitt prognostiserade underskott.
Socialnämnden beslutar att förkasta den lista med möjliga besparingar som
socialförvaltningen tagit fram, då dessa eventuella åtgärder skulle försämra kvalitén i nämndens verksamheter.
Socialnämnden beslutar att tilläggsyrkande från Lennart Daghed (FP), Anita Ahl (M),
Madeleine Biesert Salen (M) och Margareta Alexandersson (KD) om en besparing genom
att skjuta upp inköp av arbetskläder till äldreomsorgen avslås.

Behandling på sammanträdet
En enig socialnämnd beslutar att överlämna nämndens förslag till kommunfullmäktige via
Kommunstyrelsen om hur nämnden ska hantera sitt prognostiserade underskott.
Lennart Daghed (FP), Anita Ahl (M), Madeleine Biesert Salen (M) och Margareta
Alexandersson (KD) lägger ett tilläggsyrkande om en besparing genom att skjuta upp inköp
av arbetskläder till äldreomsorgen.
Ordföranden Jens Söder Höij (S) tar upp tilläggsyrkandet med propositionsordningen att
de som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja, och att de som vill anta yrkandet röstar nej och
finner att socialnämnden har avslagit tilläggsyrkandet.
Lennart Daghed (FP), Anita Ahl (M), Madeleine Biesert Salen (M) och Margareta
Alexandersson (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet till förmån för det
egna förslaget att skjuta upp kostnaden för inköp av arbetskläder.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2010-08-31 att ge socialchefen i uppdrag att förbereda en hemställan hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för den del i det prognostiserade underskottet som beror på engångskostnader och volymökningar under 2010. Volymökningarna och
engångskostnaderna ska tydligt specificeras. Hemställan ska föregås av en genomgång för
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Socialnämnden
möjliga besparingar utan kvalitetssänkningar. Socialnämnden uppmanar förvaltningen till
en ekonomisk återhållsamhet under det resterande året.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att socialnämnden ska inkomma med konkreta
skriftliga förslag till hur socialnämnden ska nå budget i balans under innevarande år.
Socialnämndens prognos 3.
Socialförvaltningens förslag till hemställan hos Kommunstyrelsen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 118

Anmälan av protokoll
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2010-08-31 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-08-31 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 119

Anmälan av delegationsbeslut
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2010-08-01 t.o.m.
2010-08-31.
Beslut enligt LSS för tiden 2010-08-01 t.o.m. 2010-08-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2010-08-01 t.o.m. 2010-08-31.
Delegationsbeslut rörande serveringstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 120

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.
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Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift
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Marita Asp
___________________________________________________________________________________________________________

