SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-08-30

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vänersalen i Stadshuset, kl. 13:00-16:00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga deltagande

Se nästa sida.

Utses att justera

Margareta Alexandersson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset
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Paragrafer

Helena Andersson
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Margareta Alexandersson

Justerandes signatur
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Beslutande

Övriga deltagande

Justerandes signatur
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Socialnämnden

Marianne Kjellquist
Björn Fagerlund
Marcus Eklund
Eivor Hallén
Bengt Erik Askerlund
Emelie Olsson
Jan Hallström
Leif Johansson
Margareta Alexandersson
Anna Stenlund
May-Brith Jansson
Maria Holm
Anita Ahl

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

ordförande
2: e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Fred-Joachim Bruns
Emil Gullbrantz
Annika Käll
Annika Alpsten
Eva Lotta Lindskog
Joakim Stier
Anders Bohman
Annica Olsson
Cathrin Hurtig-Andersson
Maria G. Wirtanen
Lotta Hjoberg
Ann-Britt Carlqvist
Arjeta Xhemshiti
Mikael Mann
Ann-Marie Lundvall
Helena Andersson

(S)
(C)
(FP)
(KD)

ej tjänstgörande ersättare, ej § 107

ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare
socialchef §§ 105-119
projektledare §§ 106
projektledare §§ 106
ekonom §§ 105-106
ekonom § 106
alkoholhandläggare § 107
avdelningschef vård- och omsorg §§ 107-109

flyktingsekreterare §§ 110-112
flyktingsekreterare §§ 110-112
enhetschef § 113
sjuksköterska § 113
nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 105

Fastställande av dagordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Följande ärende tillkommer:
Informationsärende
Förslag att bilda ekonomiskt utskott
Beslutsärende
Ekonomiskt utskott
Följande ärende utgår:
Informationsärende
Information om socialpsykiatri samt individärende
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 106

Informationsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om ESF-projektet ”Trill in”
Projektledarna Joakim Stier och Anders Bohman informerar om ESF-projektet ”Trill in”.
_____________________________________________________________

Presentation av ny ekonom
Annica Olsson, ny ekonom för socialförvaltningen fr.o.m. 1 september 2011, presenterar
sig för nämnden.
_____________________________________________________________

Delårsbokslut
Ekonom Cathrin Hurtig-Andersson går igenom delårsbokslutet för 2011.
_____________________________________________________________

Yttre hemtjänst
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar nämnden om yttre hemtjänst.
_____________________________________________________________

Kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott enligt sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott,
2011-06-22, § 273.
_____________________________________________________________

Förslag att bilda ett ekonomiskt utskott
Ordförande Marianne Kjellquist redogör för förslag om att bilda ett ekonomiskt utskott.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 107

SN 2011/0100-702

Åtgärd avseende Karlsholme Folkparken, Mariestad
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämdens beslut
Socialnämnden beslutar att meddela Karlsholme Folkparken, Mariestad en erinran enligt 9
kap 17 § alkohollagen.
Fred-Joachim Bruns (S) anmäler jäv och är inte med i handläggning och beslut.
Björn Fagerlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Karlsholme Folkets Park, Mariestad, organisationsnummer: 766000-0857 har tillfälligt tillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin och
spritdrycker vid Jubileumsteatern på Folkets Park. Vid en samlad tillsyn genomförd av
kommunen och Skatteverket den 10 juni 2011 har Karlsholme uppvisat brister gällande
kassahanteringen. Vid tillsynen noterade Skatteverket att Karlsholme hade försäljning från
en bar i lokalen samt upptog entréavgifter. I baren användes två kassaregister som inte var
tillverksdeklarerade samt att kontrollenheter saknades. Vid entrén användes inget kassaregister. Skatteverket beslutar att ta ut en kontrollavgift på 10 000 kr av Karlsholme, Folkets
Park, Mariestad. Svar på utredningen har inkommit till kommunen den 2011-07-29, men
den förklaring som anförts är inte att anse som en befrielse från åtgärd. De framförda anmärkningarna medför en erinran enligt 9 kap. 17 § för Karlsholme, Folkets Park, Mariestad.
Karlsholme har ansökt om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under följande datum; 13 maj, 21 maj, 10 juni, 26 och 27 augusti 2011. En samlad tillsyn genomfördes den
10 juni av socialnämndens alkoholhandläggare samt Skatteverket.
Behandling på sammanträdet
Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden beslutar att meddela Karlsholme Folkparken,
Mariestad en varning i stället för erinran.
Underlag för beslut
Skrivelsen upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog och alkoholhandläggare Maria G.
Wirtanen, 2011-08-09.
_____________________________________________________________

Karlsholme Folkparken
Maria G. Wirtanen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 108

SN 2011/0150-730

Riktlinjer för handläggning av Lex Sarah-rapportering och Lex Sarahanmälan inom vård och omsorg
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om delegation för chefen för vård- och omsorg att anmäla allvarliga missförhållanden till Socialstyrelsen.
Socialnämnden beslutar att riktlinjer och delegation ska gälla omgående.
Bakgrund
Den 1 juli 2011 trädde ändrad lagstiftning i kraft i socialtjänstlagen (SoL) och LSS när det
gäller Lex Sarah.
Enligt SoL 14 kap. 2 § och LSS 24 a § ska var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänstlagen eller LSS medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som
genomförs är av god kvalitet.
Enligt SoL 14 kap. 3 § och LSS 24 b § ska den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten
eller LSS genast rapportera om han/hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande, som rör den som får eller kan komma i fråga för insatser inom verksamheten.
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden att fastställa riktlinjer för handläggning av Lex Sarah-rapportering och Lex Sarah-anmälan inom vård och omsorg.
Underlag för beslut
Skrivelsen upprättad av enhetschef Marianne Iwarson och tillförordnad socialchef Lotta
Hjoberg, 2011-07-13, Riktlinjer för handläggning av Lex Sarah-rapportering och Lex Sarahanmälan inom vård och omsorg i Mariestads kommun, 2011-07-12.
_____________________________________________________________

Lotta Hjoberg
Marianne Iwarson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 109

SN 2011/0151-730

Riktlinjer som stöd för biståndsbedömare inom vård och omsorg vid
handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till riktlinjer som stöd för biståndsbedömare inom
vård- och omsorg vid handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen och att riktlinjerna
ska gälla fr.o.m. 2011-09-01.
Beslut
Med anledning av att socialnämnden beslutat att insatsen städning i normalfallet ska beviljas med intervallet var tredje vecka behöver gällande riktlinjer revideras.
I samband med att beslut tas om revidering föreslås ytterligare två förändringar i riktlinjerna. Den första förändringen gäller dagverksamhet där förslaget är att insatsen ska beviljas
endast för personer i ordinärt boende. I gällande riktlinjer anges att det i huvudsak ska beviljas för personer i ordinärt boende, denna skrivning har gett utrymme att i vissa ärenden
bevilja dagverksamhet under en övergångsperiod när någon flyttat till särskilt boende. Då
antal platser i särskilt boende kommer att minska får man räkna med ett ökat tryck på hemvården varför platserna i dagverksamhet bör vara förbehållna de som behöver stöd i sitt
ordinära boende. Det är också helt i linje med socialtjänstlagen där det anges att ”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta
för den enskilde att bo kvar hemma och ha kontakt med andra”.
Den andra förändringen gäller ledsagning där förslaget är att ledsagning i fortsättningen ska
beviljas endast inom Sverige. Som stöd för detta ligger det yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnat till Högsta förvaltningsdomstolen. I yttrande skriver SKL
att kommunen inte har någon lagstadgad skyldighet att verkställa beslut utomlands. Visserligen gäller målet ledsagarservice enligt LSS men SKL:s resonemang angående kommunens
skyldighet att verkställa beslut utomlands gäller både LSS och socialtjänstlagen. Om Högsta
förvaltningsdomstolen kommer fram till att kommunen har skyldighet att verkställa beslut
utomlands får riktlinjerna revideras.
När det gäller sökande från annan kommun har skrivningen reviderats för att överensstämma med de nya bestämmelser i socialtjänstlagen som trädde i kraft 2011-05-01.
Förslag till beslut
Socialchef Eva Lotta Lindskog föreslår socialnämnden vid sammanträdet 2011-08-09 att
anta förslaget till riktlinjer som stöd för biståndsbedömare inom vård och omsorg vid
handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen och att riktlinjerna ska gälla fr.o.m. 201109-01.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 109 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelsen upprättad av enhetschef Marianne Iwarson och tillförordnad socialchef Lotta
Hjoberg, 2011-07-11, Förslag på riktlinjer som stöd för biståndsbedömare inom vård och
omsorg vid handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, 2011-07-11.
_____________________________________________________________

Lotta Hjoberg
Marianne Iwarson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 110
Individärende - sekretess

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 111
Individärende - sekretess
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Utdragsbestyrkande

Sida

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sn § 112
Individärende - sekretess

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 113

SN 2011/0156-730

Planerings- och uppföljningssystem i hemtjänsten
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att till socialförvaltningen ge i uppdrag att under hösten 2011 införskaffa och införa ett planerings- och uppföljningssystem i hemtjänsten.
Bakgrund
Socialförvaltningen har under hösten 2010 och våren 2011 genomfört en marknadsundersökning för att skaffa information och kunskap om vilka planerings- och uppföljningssystem för hemtjänst som finns på marknaden. Ett digitalt planeringssystem innebär att beslut och information om beviljade insatser på myndighetsavdelningen digitalt överförs till
ett planeringssystem där beslutet ska verkställas. Digital information om vilka personalresurser som finns förs också över till detta planeringssystem. Informationen planeras av en
planerare i form av besök hos kunder/brukare och systemet väljer utifrån dessa besök och
personalresurser det optimala sättet att använda personalresursen. Tillsammans med uppföljningssystemet Intraphone säkras att insatserna blir utförda. Systemet kan ta hänsyn till
ett stort antal parametrar såsom kontinuitet, vägval, kompetens, årstid och transportmedel.
Planeraren kan när som helst planera om verksamheten beroende på förändringar i resurser
eller uppdrag. Varje medarbetare får en lista på vilka besök som ska utföras under dagen
och den innehåller också den information som behövs för att kunna genomföra besöken.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förhandla
med TietoEnator om inköp/hyra av planeringssystemet LapsCare. Till de initiala investeringskostnaderna är det i investeringsbudget 2012 avsatt 600 tkr. Kostnader för driften såsom planeringstid, licenskostnad, support m.m. ska rymmas inom ramen för hemtjänsten.
Underlag för beslut
Muntlig redogörelse för ärendet lämnades av enhetschef Mikael Mann och sjuksköterska
Ann-Marie Lundvall.
Skrivelsen upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog, 2011-08-22.
_____________________________________________________________

Eva Lotta Lindskog
Lotta Hjoberg
Ekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 114

SN 2011/0140-751

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att dokumentet fastställs enligt Skaraborgs kommunalförbunds rekommendation.
Bakgrund
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerade om inriktingsdokumentet för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 2011-2015 på socialnämndens sammanträde 2011-08-09.
Inriktingsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Det ska ligga till grund för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagning.
Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att
fastställa dokumentet.
Underlag för beslut
Sammanträdesprotokoll, Skaraborgs kommunalförbund § 67 Inriktningsdokument för
ungdomsmottagningar, Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2011-2015, rekommenderat av samrådsorganet Västra Götalandsregionen och VästKom
2011-04-26, antaget i hälso- och sjukvårdsutskottet 2011-05-04, Kartläggningsrapport för
ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2010, bilaga till Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2011-2015.
_____________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 115

SN 2011/0041-700

Delegationsordning för socialnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget om revidering av nämndens delegationsordning
Bakgrund
Socialnämnden reviderar årligen sin delegationsordning. Revideringen innebär
anpassningar till lagändringar, förändring av delegationsnivå och tillägg i delegationsordningen. En årlig revidering av delegationsordningen har genomförts av
förvaltningen. Förslaget till ändringar presenterades på socialnämndens sammanträde 2011-08-09.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att fastställa den föreslagna delegationsordningen
daterad 2011-08-30.
Underlag för beslut
Redogörelse för ärendet lämnades av socialchef Eva Lotta Lindskog.
Skrivelsen upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog, 2011-08-22, Delegationsordning för
socialnämnden 2011-08-30.
_____________________________________________________________

Eva Lotta Lindskog

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 116

SN 2010/0129-700

Konsekvensbeskrivning av begäran om tilläggsanslag för budget 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge det ekonomiska utskottet i uppdrag att formulera ett svar på
kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om konsekvensbeskrivning.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2011-07-07 att, hos kommunfullmäktige, begära ett tilläggsanslag
om sex miljoner kronor med anledning av nämndens prognostiserade underskott
innevarande år. I beslutet framhåller socialnämnden även att ytterligare besparingar i
nämndens verksamhet inte är möjliga att genomföra.
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att socialnämnden ska konsekvensbeskriva
de sex miljoner kronor som nämnden begär tilläggsanslag för. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
2. Arbetsutskottet beslutar att socialnämndens begäran om tilläggsanslag ska behandlas
vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31, efter det att socialnämnden redovisat
konsekvensbeskrivningen av de sex miljoner kronorna.
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag ska behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutkottets sammanträde 2011-08-31.
Socialchef Eva Lotta Lindskog har utbarbetat ett förslag till konsekvensbeskrivning av begäran om tilläggsanslag för budget 2011.
Underlag för beslut
Redogörelse för ärendet lämnades av socialchef Eva Lotta Lindskog.
Skrivelsen upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog, 2011-08-23
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Eva Lotta Lindskog
Ekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sn § 117

SN 2011/0159-700

Ekonomiskt utskott
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att bilda ett ekonomiskt utskott.
2. Soicialnämnden beslutar att utskottet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande,
2:e vice ordförande och två ledamöter. Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande är
tillika ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande även i socialnämnden. Till ledamöter
valdes Marcus Eklund och Jan Hallström.
Bakgrund
På grund av ekonomiskt underskott första halvåret 2011 prognoser som visar på underskott i ytterligare ett år framöver har socialnämndens arbetsutskott resonerat om att utöka
det gemensamma arbetet avseende ekonomiska frågor i form av ytterligare ett utskott.
Socialnämndens ekonomiska utskott ska hanteras på samma sätt som socialnämndens arbetsutskott med dagordning och protokoll. Redovisning kommer att ske till kommunstyrelsens arbetsutskott och till socialnämnden. Redovisning till socialnämnden kommer att ske
vid varje nämndsammanträde.
Nämndens ordförande Marianne Kjellquist föreslår i en skrivelse att bilda ett ekonomiskt
utskott och att välja Marianne Kjellquist, Björn Fagerlund, Marcus Eklund och Jan Hallström som ledamöter i utskottet.
Behandling på sammanträdet
Bengt Erik Askelund (MP) tillstyrker ordförandens förslag men med tilläggsyrkandet att
utskottet ska bestå av en ordförande, Marianne Kjellquist, en 1:e vice ordförande, Björn
Fagerlund, och två ledamöter, Marcus Eklund och Jan Hallström.
Emelie Olsson (V) tillstyrker Bengt Erik Askerlunds (MP) förslag om tillägg men yrkar att
det ekonomiska utskottet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
samt två ledamöter.
Ordförande Marianne Kjellquist tar upp Emelie Olssons (V) yrkande för beslut och finner
att nämnden beslutar i enighet med yrkandet.
Underlag för beslut
Redogörelse för ärendet lämnades av ordförande Marianne Kjellquist.
Skrivelsen upprättad av ordförande Marianne Kjellquist, 2011-08-11.
_____________________________________________________________
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Socialnämnden
Sn § 118

Anmälan av protokoll
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2011-08-09 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-08-09 och 2011-08-24 anmäls till nämnden.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 119

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
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-08-30

Anslagsdatum

2011-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2011-09-26

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

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

