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§ 44

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om förändrade hyresavgifter nya Ullerås.
Avdelningschef ÄO Lotta Hjoberg informerar om förändrade hyresavgifter för
nya Ullerås.
Bakgrund: I första skedet skulle Ullerås byggas ut med 12 platser vilket skulle ge
en ökad årshyra med 1 mkr, beräkningen för en utbyggnad med 17 platser blev
1,5 mkr. Då alla sju inkomna anbud öppnats hamnar samtliga över detta högsta
pris för utbyggnad med 17 platser. Det aktuella priset är 1,675 mkr.
Information om medling mellan unga lagöverträdare och deras brottsoffer.
Fältassistent Bengt-Inge Sparring informerar om medlingsuppdrag som kan erbjudas om lagöverträdaren är upp till 21 år gammal.
Information om teamsamverkanprojekt socialförvaltningen tillsammans med
skolan/BUN.
Tillförordnad socialchef Birgitta Stenemar informerar om slutrapport för samverkanprojektet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Bakgrund:
I januari 2008 anställdes projektledare Titti Yttersjö efter att Mariestads kommun
beviljats projektpengar från skolverket för att tillsammans med kommunens olika
aktörer utveckla samverkan i kommunen runt barn och ungdomar 0-20 år. Projektanställningen avslutades 2009-03-15 men projektet pågår till och med juni.
Information om Lex Maria-ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Hjalmarsson informerar nämnden om ett
Lex Maria-ärende.
Information om icke verkställda beslut
Tillförordnad socialchef Birgitta Stenemar redovisar att det inte finns några icke
verkställda beslut inom ÄO, IFO eller LSS för kvartal 1 2009.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sammanträdesdatum

2009-04-21

Forts § 44
Information om genomförande av samordnad vårdplanering mellan regionen
och kommunerna
Tillförordnad socialchef Birgitta Stenemar informerar om det fortsatta arbetet med
genomförandet av samordnad vårdplanering mellan kommuner och landstinget.
Bakgrund:
Regionstyrelsen godkände 2007-01-16 ett avtal med de 49 kommunerna om
gemensam upphandling av IT-tjänster för en samordnad vårdplanering. Syftet är
att få till stånd förbättrade rutiner för framförallt utskrivningsklara patienter. Detta
kommer att öka den medicinska säkerheten och effektiviteten i kommunikation
och informationsöverföring.
Regionkansliet har redovisat pågående arbete och att det finns behov av klargörande av ansvarsfrågan.
Information om införandet av vårdval ”VG Primärvård” i
Västra Götalandsregionen
Tillförordnad socialchef Birgitta Stenemar informerar om utveckling av primärvården i Västra Götalandsregionen och införande av vårdval ”VG Primärvård”.
Bakgrund:
Hälso- och sjukvårdsutskottet har 2009-01-14 behandlat ett förslag till införande
av vårdval.
Utifrån mål och uppdrag i budget 2008 har hälso- och sjukvårdsutskottet
2007-06-13 inlett ett arbete med att ta ett samlat grepp om primärvårdens utvecklingsfrågor för att säkerställa vård på lika villkor i hela regionen.
Information om ändrat serveringstillstånd, Karlsholme Folkpark
Karlsholme Folkpark, organisationsnummer 766000-0857, Nygatan 32 i
Mariestad har meddelat Mariestads kommun att serveringstillståndet för
Jubileumsteatern har upphört från och med 2009-04-14.
I övrigt gäller serveringstillståndet som tidigare.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 45

Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde
2009-05-05
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Budget 2009
Tillförordnad socialchef Birgitta Stenemar och avdelningschef ÄO Lotta Hjoberg
redovisar förslag till socialnämndens beslut om besparingar för att klara nämndens
budgetunderskott för innevarande år. Förslaget innehåller att minska tänkt utbyggnad av Ullerås äldreboende med åtta platser och minskning av kortidsplatser
inom äldreomsorgen.
Bakgrund:
Socialnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att spara in 7 mkr för att
klara innevarande års budgetunderskott.
Anhörig- närståendestöd i Skaraborg
Tillförordnad socialchef Birgitta Stenemar föreslår socialnämnden att besluta att
delta i Skaraborgs kommunalförbunds samverkan med kommunerna om en tjänst
som anhörigutvecklare till en kostnad av 70 tkr under förutsättning att Mariestads
kommun får statsbidrag motsvarande 700 tkr till anhörigstöd.
Bakgrund:
År 1998 började riksdagen anslå medel till kommunerna för att i samverkan med
anhöriga och frivilligorganisationer utveckla och genomföra insatser riktade för
anhörig/närståendevårdare till långvarit sjuka eller äldre med funktionshinder,
även kallat Anhörig 300.
Skaraborgs kommuner sökte år 2005, genom dåvarande Skaraborgssamverkan,
statliga stimulansmedel.
Ny avgiftstaxa för trygghetslarm
Socialnämnden föreslås föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för trygghetslarm från 86 kronor till 300 kronor per månad.
Bakgrund:
Idag är taxan för trygghetslarm satt till högst 86 kr. Har man andra insatser från
äldreomsorgen så ingår trygghetslarm i hemvårdsavgiften. Avgiften för trygghetslarm föreslås sättas till 50 procent av avgiftsutrymmet med en högsta avgift på
300 kronor per månad vilket skulle innebära att intäkterna kan öka med cirka
500 000 kronor per år.
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Forts § 45
Trygghetslarm innebär att vid förändringar i hälsotillståndet eller vid fall har man
möjlighet att komma i kontakt med socialförvaltningens personal. Personalen gör
ev. hembesök och är behjälplig i kontakt med sjukvården.
Förslaget kan innebära att cirka 200 personer, som idag har trygghetslarm som
enda insats från äldreomsorgen, skulle få betala 300 kronor per månad.
Serveringstillstånd – Nya Hamnkrogen Laxhall
Socialnämnden föreslås bevilja Lakoffa AB, organisationsnummer 556371-9698,
Sundet 5, 542 91 Torsö, tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen
(1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid Nya Hamnkrogen, Laxhall, Brommösund, Laxhall 5, 542 91 Torsö till allmänheten året runt.
Serveringstid: Inomhus till klockan 01.00 alla dagar.
Uteservering till klockan 23.00 söndag-torsdag.
Uteservering fredag-lördag och helgaftnar till klockan 01.00.
Bakgrund:
Lakoffa AB, organisationsnummer 556371-9698, Sundet 5, 542 91 Torsö har hos
socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen om
att servera starköl, vin och spritdrycker vid Nya Hamnkrogen Laxhall.
Serveringstillståndet är avsett att gälla permanent året runt till allmänheten i restaurangen med tillhörande uteservering. Sökt serveringstid klockan 11.00-01.00.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 46

Remissvar Barn- och ungdomsutvecklingsplan för psykisk hälsa i
Skaraborg
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enligt förvaltningens förslag avge remissvar till
Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen avseende barn- och
ungdomsutvecklingsplan för psykisk hälsa i Skaraborg.
Bakgrund
Socialnämnden har tagit del av en utvecklingsplan för barn- och ungdomars psykiska hälsa i Skaraborg och uppmanats inkomma med synpunkter. Socialnämnden
i Mariestad välkomnar att man tar ett samlat grepp och sätter barn- och ungdomsfrågor i centrum och att det får genomslag och syns i verksamheten.
Underlag för beslut
Handling: Remissvar ”Barn och ungdom – utvecklingsplan för psykisk hälsa i
Skaraborg”.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Västra Götalandsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
EO
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Dnr 2009/0064-

Ansökan om utvecklingsmedel till Länsstyrelsen för föräldrastöd
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar ansöka om utvecklingsmedel (1 183 000 kronor) från
Länsstyrelsen i Västra Götaland till projekt för tidiga insatser för föräldrastöd.
Bakgrund
Projektet är stort och tar en bred ansats och önskemålet är att Länsstyrelsen i
Västra Götalands län bidrar med 1 183 000 kronor i ekonomiskt stöd förr 2009/10,
till utbildning, projektledning och utvärdering och på detta sätt ge Mariestads
kommun möjlighet att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
Målet är att alla föräldrar med barn 0-20 år ska erbjudas föräldrastödsprogram,
generellt eller särskilt riktat. 50 % av den pedagogiska personalen och 80 % av
socialtjänstens personal som arbetar med barn-och ungdomsfrågor ska använda
sig av ICDP (vägledande samspel) i sitt möte med barn och föräldrar, efter två år.
Programmet som vänder sig specifikt till föräldrarna med äldre barn heter Komet
och har både ett föräldra- och skolprogram.
Kommunen strävar efter att ta ett helhetsgrepp för att utveckla samverkan mellan
socialtjänst och barn- och ungdomsförvaltningen i syfte att förebygga ungdomsproblem, frånvaro från skolan och att ge stöd till elever med emotionella och psykiska svårigheter. Kommunen har bildat samverkansteam och siktar mot att sammanföra all barn- och ungdomsverksamhet till en gemensam organisation 2010
för att på bästa sätt stödja barn och föräldrar. Parallellt med denna organisatoriska
förändring behöver det förebyggande arbetet utvecklas i kommunen.
Ett sätt att ge föräldrar trygghet är föräldrastödsprogram av olika slag som kan
förstärkas genom att de parallellt stöds av motsvarande pedagogprogram. Forskningsrapporter stöder detta arbetssätt.
Idag finns en familjecentral som riktar sig främst till familjer med barn i förskoleåldern. Ungdomsmottagningen arbetar tillsammans med skolan i ett program med
information till föräldrar kring ett förhållningssätt till alkohol och droger, men inte
föräldraskap i stort. Studiematerialet ”Våga se och våga bry sig” vänder sig till
alla föräldrar i årskurs 6 och erbjuds av ett studieförbund i samarbete med kommun, primärvård och polis. Det som finns i dagsläget behöver kompletteras med
preventiva föräldrastödsprogram för föräldrar till barn 12-18 år. Idag saknas också
de stödjande pedagogprogrammen helt.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel avseende föräldrastöd.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2009/0063-754

Behov av ytterligare handläggare, ekonomiskt bistånd
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att personalförstärkning för handläggning av ekonomiskt
bistånd måste ske inom befintlig budgetram. Det ekonomiska läget för kommunen
gör att det inte är läge att äska medel till nyanställning. Om det inte går att omfördela resurser inom IFO ska en eventuell nyanställning ske enligt gällande anställningsförfarande för Mariestads kommun.
Bakgrund
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson redovisar förslag till beslut av socialnämnden att utöka bemanningen inom ekonomiskt bistånd med ytterligare en tjänst,
under en period av ett år.
Handläggningen av ärenden gällande ekonomiskt bistånd har ökat markant under
2008 och nivån har varit fortsatt hög under januari och februari 2009. I början av
2007 var det cirka 90 insatser/månad, i början av 2008 cirka 115 och i feb 2009
cirka 225. Försörjningsstödet 2007 landade på ca 3650 tkr och 2009 pekar prognosen på cirka 10 000 tkr om inga ytterligare ökningar tillkommer.
Så här långt har ökningen klarats av tack vare en liten överkapacitet i bemanning
som fanns sedan tidigare och som då kunde användas vid hög belastning inom
andra delar av IFO. Situationen är nu förändrad. En gräns har nåtts där väntetiden
inte längre är acceptabel (ca en månad) samt att kvalitén i utredningar och beslut
försämras då man inte hinner kontrollera alla uppgifter och ta andra nödvändiga
kontakter. Biståndet består inte enbart av utbetalt försörjningsstöd utan lika mycket om råd och stöd för att möjliggöra en förändring så att man blir självförsörjande. Detta stöd består ofta i samarbete med andra parter som arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård, psykiatri, arbetsmarknadsenhet, beroendeenheten,
UngBo, barn- och ungdomshandläggare, m fl.
Socialstyrelsen har följt upp arbetet med ekonomiskt bistånd och konstaterat att
ett intensivt råd- och stödarbete förkortar tiden då man är i behov av försörjningsstöd och förstärker den enskildes förmåga till egen försörjning.
Vid en egen jämförelse av utbetalt försörjningsstöd/invånare, andra kvartalet i
fjol, mellan kommuner i Västra Götaland, Värmland och Örebro Län, ligger Mariestad väldigt lågt. Jämförelseprojektet visar också på att ett gediget arbete resulterar i låga kostnader. Detta är ett resultat av kompetent personal med tydliga riktlinjer, tid att kontrollera uppgifter, tid att samverka och tid att ge råd- och stöd.
Forts § 48
Justerandes signatur
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Ett alternativ till ytterligare en handläggare är att minska besöksfrekvensen genom
att ge beslut som sträcker sig över längre tid. Konsekvensen av detta kan bli högre
försörjningsstöd och längre tid innan klienten blir självförsörjande.
Prognoser från arbetsförmedling och försäkringskassa pekar mot en fördubbling
av antalet ärenden under året. Det finns ingen avmattning i sikte just nu utan istället en än högre ärendemängd.
Idag har IFO fyra årsarbetare som handlägger försörjningsstödet. Ytterligare tio
handläggare finns inom barn och ungdom och beroende. En omfördelning från
dessa är inte möjlig då dessa verksamheter har haft en ökning av insatser med
drygt 20 procent under 2008.
Underlag för beslut
Handling: Framställan avseende personalförstärkning på IFO för handläggning av
ekonomiskt bistånd.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 49

Yttrande – slutbetänkande av äldredelegationen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande till socialdepartementet angående slutbetänkande av äldredelegationen enligt förvaltningens förslag.
Bakgrund
Mariestads kommun har tagit del av slutbetänkandet Bo bra hela livet och avger
följande yttrande:
Mariestads kommun vill tillstyrka betänkandets förslag och överväganden.
I de delar i betänkandet som behandlar begrepp och termer för olika slag av bostäder anser Mariestads kommun att termen vård och omsorgsboende är ett svårt
begrepp att använda. Mariestads kommun anser att övriga termer och begrepp
som är föreslagna beskriver bättre bostadens karaktär.
Trygghetsbostäder skulle innebära ett nytt sätt för kommunerna att förhålla sig till
bostadsfrågan. Det kommer givetvis att innebära svårigheter för kommunen att
hantera de som önskar bo på ett trygghetsboende men inte får plats.
Mariestads kommun ser svårigheter i att kunna tillhandahålla trygghetslarm till
dem som bor i trygghetsboende utan prövning enligt socialtjänstlagen.
Mariestads kommun anser att gemensamma sociala aktiviteter bör vara öppna för
fler än de som bor i trygghetsboendet.
Underlag för beslut
Handling: Yttrande avseende slutbetänkandet av äldredelegationen.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2009/0053-702

Serveringstillstånd – Björnes Pub & Nattklubb
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar Mariestads festvåningar AB, organisationsnummer
556760-6941 tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att
servera starköl, vin och spritdrycker, till allmänheten, året runt vid Björnes Pub
och Nattklubb, Kungsgatan 5, 542 30 Mariestad.
Serveringstid inomhus: Klockan 11.00-01.00 söndag till torsdag, samt klockan
11.00-02.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
Servering på uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag, samt klockan
11.00-01.00 fredag, lördag och helgdagsaftnar.
Socialnämnden avslår Mariestads Festvåningar AB.s ansökan om servering till
klockan 03.00 onsdag, fredag, lördag och helgdagsaftnar med motivering att polismyndighet och miljö- och byggnadsförvaltningen i sina remissvar anger att ur
boende- trafik och ordningssynpunkt bör serveringstiderna begränsas.
Ledamoten Leif Johansson (s) anger jäv och deltar inte i beslutet. Leif Johansson
har inte heller deltagit i beredningen av ärendet 2009-04-07.
Bakgrund
Mariestads Festvåningar AB, organisationsnummer 556760-6941, Vasagatan 36,
541 31 Skövde, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första
stycket alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid
Björnes Pub och Nattklubb, Kungsgatan 5, 542 30 Mariestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Sökt serveringstid är inomhus klockan 11.00-03.00, fredag, lördag och dag före
”röd dag” vid danskvällar, samt övriga dagar klockan 11.00-01.00.
Ansökan avser även tillhörande uteservering med samma serveringstider som
ovan.
Socialnämnden föreslås avslå Mariestads Festvåningar AB.s ansökan om servering till klockan 03.00 onsdag, fredag, lördag och helgdagsaftnar med motivering att polismyndighet och miljö- och byggnadsförvaltningen i sina remissvar att
ur boende- trafik och ordningssynpunkt bör serveringstiderna begränsas.
Ytterligare kommunicering angående serveringstiderna från Mariestads
Festvåningar AB delges socialnämnden vid sammanträdet.
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Forts § 50
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Björnes Pub &
Nattklubb med utredning. Extra kommunicering avseende serveringstider.
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Serveringstillstånd – Norrqvarn Hotell & Vandrarhem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar AB Göta Kanalbolag, organisationsnummer 5561977587, Hamnen, Box 3, 591 21 Motala, tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket
alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid
Norrqvarn Hotell och Vandrarhem, Norrqvarns slussområde i Lyrestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid klockan 11.00-01.00.
Vid underhållningskvällar på bryggan: Fredag-lördag och helgaftnar till klockan
02.00, samt söndag-torsdag klockan 11.00-23.00.
Bakgrund
AB Göta Kanalbolag, organisationsnummer 556197-7587, Hamnen, Box 3, 591
21 Motala har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första
stycket alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid
Norrqvarn Hotell och Vandrarhem, Norrqvarns slussområde i Lyrestad.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid klockan 11.00-01.00, samt vid dans på bryggan klockan 11.0002.00.
Ansökan avser alkoholservering i restaurang, bryggområde, stubbar/bröllopssvit,
konferens och i dess anslutning uteservering.
Samtliga remissinstanser tillstyrker ansökan. Dock påpekas av polismyndigheten
att dans på bryggan ska beviljas från klockan 11.00-23.00 söndag-torsdag och
kockan 11.00-02.00 vid underhållningskvällar och fredag-lördag, ur boende- trafik och ordningssynpunkt.
Kommunicering har skett enligt reglerna 17 § förvaltningslagen.
Underlag för beslut
Handling: Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Norrqvarn Hotell
och Vandrarhem med utredning.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sammanträdesdatum

2009-04-21

§ 52

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-04-07 och 2009-04-14 anmäls till
nämnden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 53

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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