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Socialnämnden
§ 84

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Individärenden
Biträdande MAS Anna Hjalmarsson redogjorde för aktuellt individärende.

Förändrad inriktning på särskilt boende LSS
Gruppbostaden Mariegärde 5 med sex lägenheter har 2009-04-01 övergått till att
vara en servicebostad. Det innebär bl.a. att samtliga sju lägenheter i trapphuset
kan nyttjas. Denna förändring har skett inom befintlig personalstat och innebär en
besparing med en plats vilket motsvarar ca 500 tkr/år.
Gruppbostaden Akaciastigen 32 (1 tr.) har varit ett boende med inriktning mot
äldre med sex lägenheter. Fr.o.m. 2009-06-01 kommer dock inriktningen att förändras så att även personer med omfattande funktionshinder, oavsett ålder, kommer att erbjudas boende. Omställningen innebär en större flexibilitet för att kunna
möta det ökade behov som har uppstått av boende för yngre personer med funktionshinder.
T.f avdelningschef LSS Annika Svartén informerar om förändringarna på sammanträdet.

Redovisning av avvikelser SoL: Klagomål, tillbud, arbetsskador
Årligen rapporteras tillbud och klagomål inom individ- och familjeomsorgen till
socialnämnden. Under 2008 förekom sex tillbud och ett klagomål. Tre av tillbuden bestod av materiella ting som inte fungerade och kunde åtgärdas omedelbart,
övriga tillbud bestod av:
-

ouppmärksamhet

-

trafikolycka då en person blev påkörd i en av kommunens bilar. Olyckan resulterade i en kortare tids sjukskrivning men gav inte bestående men.

-

En klient som blev alltför närgången mot personalen, det ledde till ett förtydligande av rutinerna.

Klagomålet kom från en anhörig till en person i äldreboende. Klagomålet bemöttes av äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen genom ett gemensamt
möte vilket klargjorde situationen.
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§ 84 (forts.)
Ekonomi – prognos 2009-05-31
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig-Andersson informerade om prognos 2 år
2009, t.o.m. 2009-05-31.
I årets första prognos lyftes aktuella riskområden inom förvaltningen vilka var volymökningen av barn och ungdomar i behov av stöd inom såväl LSS och IFO som
försörjningsstödet.
Årets första prognos inom IFO visade på ett underskott på ca 6 000 tkr för år 2009
om kostnaden fortsatt under året ligger kvar på samma nivå som under januarimars. Kostnaderna för försörjningsstödet ligger inom beräknad prognos för året.
Inom IFO:s egna verksamheter är barn och ungdom ett område som har att hantera ett ökat antal ärenden vilket leder till högre kostnader. Årets första prognos för
IFO:s verksamheter pekade på ett överskridande på ca 6 600 tkr. För närvarande
är 14 ungdomar placerade, utav dessa har sju tillkommit under perioden februari –
mars 2009. förändringarna inom placeringssidan innebär att prognosen för ungdom ser bättre ut, med lägre kostnader om ca 2 000 tkr.
Inom äldreomsorgen pågår fortsatt omställningsarbete inom SÄBO. Inom hemvården ligger fokus på att anpassa verksamheten till Intraphone.
Inom LSS ligger fokus på övriga insatser såsom kortidsvistelse, korttidstillsyn,
ledsagarservice m.m. Årets första prognos visade på ett underskott om ca 800 tkr.
Enhetens arbete med ett flertal åtgärder för att minska kostnaderna har gett resultat och bedömningen är att LSS kommer att klara verksamheten inom budgeterad
ram.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde
2009-06-16
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samverkansavtal inom MTG för beroendevård
Den 1 juni 2008 inledde Mariestads, Töreboda, och Gullspångs kommun ett samarbete inom missbruks- och beroendevården. Beroendecentrum MTG tillhandahåller behandling i öppenvård för personer över 18 år i de tre kommunerna.
Samverkansavtalet ger de tre kommunerna möjlighet att erbjuda en stor variation
av öppenvårdsinsatser vilket ger invånarna en god tillgång till vård på hemmaplan. Den enskilde invånaren har möjlighet att ta del av evidensbaserade metoder
och personal av hög kompetens vilket reducerar lidande och skadeverkningar.
Genom Beroendecentrums arbete minskar bl.a. behovet av externa placeringar/
köp av behandling vilket innebär stora kostnadsreduceringar i samtliga tre kommuner.
Följande förändringar har gjorts i förhållande till det ursprungliga avtalet:
5§ Avtalstid - Avtalet förlängs ytterligare ett år för att säkerställa att personalresursen är tillräcklig. Efter nuvarande avtalstid ska avtalet löpa på.
6§ Personal - För att bedriva verksamheten och möta upp det behov som finns
krävs fyra och en halv tjänst. Här var tidigare felskrivet men detta är den
ursprungliga personalomfattningen.
9§ Ekonomi – Ersättning erläggs med en fastställd summa under juli månad.
Eventuellt överskott eller underskott från verksmaheten fördelas proportionellt
med hänsyn till varje kommuns invånarantal och regelras vid årsskiftet. Tidigare
fördelades kostnaderna vid årsskiftet.
Bilaga 1 – Kostnadsberäkning som justerats. Bilkostnaden på 100 000 har tagits
bort under 2009 eftersom verksamheten inte har bil knuten till direkt verksamet.
Det sköts via befintlig bilpool.

Åtgärder för att klara rambudget 2010
Förslag till beslut på socialnämndens sammanträde 2009-06-16:
Socialnämnden beslutar att genomföra en besparing om två procent för år 2010,
motsvarande 7 890 tkr.
Socialnämnden har en tilldelad budgetram om 394 470 tkr för år 2010. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om en besparing på två
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§ 85 (forts.)
procent för år 2010. Socialnämnden har redan fattat beslut om besparingar och
verksamheterna berörs enligt följande:
-

Höjning av trygghetslarm,

500 tkr.

-

Minskning av korttidsplatser på Kolarebacken,

4 500 tkr.

-

Del av besparing för omställning av Bjurliden,

1 900 tkr.

-

Avstå från att tillsätta två chefstjänster inom LSS, 1 000 tkr

Socialförvaltningen har även ökade kostnader om ca 4 000 tkr som inte har beaktats i ramtilldelningen för år 2010. Orsaken till dessa kostnader är främst ökade
hyror, kost samt jour- och ob-tillägg.

Samarbete BUN och SOC angående sjuksköterskor
Socialchef EvaLotta Lindskog informerade om att fortsatta diskussioner kommer
att föras med barn- och utbildningsförvaltningen efter sommaren.
Avsikten var att socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen skulle
samarbeta genom att skolsköterskorna skulle arbeta inom socialförvaltningen under sommaren. Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter diskuterat att göra
om skolsköterskornas tjänster till uppehållstjänster vilket skulle ge en större besparing för barn- och utbildningsförvaltningen. Något beslut är inte fattat och
barn- och utbildningsförvaltningen vill fortsätta diskussionerna om ett samarbete.

Namnbyte för socialförvaltningen LSS, vuxna och ÄO
Förslag till beslut på socialnämndens sammanträde 2009-06-16:
Socialnämnden beslutar att avdelningen LSS vuxna och ÄO går samman och bildar en gemensam avdelning med namnet Vård och Omsorg. Förändringen gäller
fr.o.m. 2009-08-01.
Socialförvaltningen fick 2008-10-14 i uppdrag att genomföra en översyn av den
interna ledningsorganisationen. Bakgrunden till uppdraget var att förvaltningen
står inför en framtid med minskade resurser och förändrade behov. För att klara
dessa förändringar krävs nya arbetssätt och ökad samverkan mellan de olika verksamheterna samt en optimering av resurserna för att sätta den enskilde brukaren i
centrum.
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till ny ledningsorganisation som innefattar enhetschefer inom LSS-avdelningen och äldreomsorgsavdelningen. Förvaltningens förslag innebär att avdelningen LSS vuxna och ÄO går samman
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och bildar en gemensam avdelning med namnet Vård och Omsorg. Namnbytet
kommer inte att innebära några större förändringar under innevarande år.
En utredning pågår där syftet är att samlokalisera och skapa en gemensam organisation för BUN, IFO och LSS barn/ungdom. Detta arbete kommer sannolikt att få
konsekvenser för förvaltningens organisation. Parallellt fortgår arbetet med att
överföra LSS barn/ungdom till IFO under hösten 2009. Fram till dess att en eventuell gemensam organisation skapas kommer LSS barn/ungdom att organisatoriskt
tillhöra LSS-avdelningen.

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Socialförvaltningen har utarbetat/reviderat en Handlingsplan mot våld i nära relationer för Mariestads kommun. Familjerättssekreterare Kerstin Samuelsson informerade om handlingsplanen på sammanträdet.
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det har visat sig att det våld
som riktar sig mot kvinnor ofta hänger samman med fördomar och föreställningar
om mäns överordning och kvinnors underordning. Detta utgör även ett hinder för
den fortsatta utvecklingen för jämställdheten mellan män och kvinnor.
Våld mot kvinnor har fått ökad uppmärksamhet under senare år, såväl internationellt
och nationellt som lokalt. Våld mot kvinnor är ett individuellt problem, ett relationsproblem och ett folkhälsoproblem. Våld i nära relationer är även ett allvarligt hot mot
barns och ungdomars sociala och psykiska utveckling och kommer att prägla deras
framtida värderingar och normer kring relationer mellan könen.
Regeringen har lagt fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Det fastslås att
våldet är oacceptabelt och måste upphöra. De statliga insatsområdena är:
-

Ökat skydd och stöd till våldsutsatta
Stärkt förebyggande arbete
Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet
Utveckling av insatser till våldsutövare
Ökad samverkan och ökade kunskaper

Det utarbetade förslaget till handlingsplan innefattar bl.a. en beskrivning av kommunens ansvar, befintliga resurser, särskilt utsatta grupper samt förbättringsområden inom socialtjänsten.
Socialnämnden gav familjerättssekreterare Kerstin Samuelsson i uppdrag att justera
handlingsplanen utifrån de diskussioner som fördes vid sammanträdet inför socialnämndens beslut i ärendet 2009-06-16.
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Sn 2009/0069-753

Ansökan från adoptionscentrum Skaraborg
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutade att avslå ansökan från Adoptionscentrum.
Bakgrund
Adoptionscentrum i Skaraborg har inkommit med en ansökan om 3 tkr för verksamhetsåret 2009. Ansökan avser medel för att stödja barn- och ungdomsverksamheten, föreningens kontaktperson samt föräldrautbildning.
Adoptionscentrum Skaraborg har ca 220 familjer som medlemmar, ca 350 vuxna
och 400 barn och ungdomar. Föreningen arbetar med information till adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar, utbildningsverksamhet, kontaktpersonsverksamhet, programverksamhet samt studiecirklar. Verksamheten inriktas även
mot att informera allmänheten, kommunal personal inom barnomsorgen och skolan samt till den personal inom socialförvaltningen som arbetar med adoptionsärenden.
Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden att inte bevilja ansökan från Adoptionscentrum Skaraborg med motiveringen att budgeten för föreningsbidrag är
överskriden för år 2009. Det ekonomiska läget för nämnden och kommunen tillåter inte ytterligare överskridanden.
Underlag för beslut
Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skaraborg 2009-03-10.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adoptionscentrum Skaraborg
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Åtgärd avseende serveringstillstånd – JPU Restaurang AB
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att, med stöd av 7 kap 19 § alkohollagen, återkalla serveringstillståndet för JPU Restaurang AB, organisationsnummer 556565-6294,
Kungsgatan 1, 542 30 Mariestad.
Anitha Ahl (m) reserverade sig till förmån för eget förslag. En skriftlig reservation
bifogas protokollet som bilaga 1.
Rune Skogsberg anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2008-04-08 att med stöd av 7 kap 19 § alkohollagen
återkalla serveringstillståndet för JPU Restaurang AB. Bolaget innehar serveringstillstånd på Restaurang S:t Michel samt Stadshotellet i Mariestad.
Bolaget överklagade socialnämndens beslut och yrkade att länsrätten upphävde
beslutet. Socialnämnden bestred bifall till överklagandet och kompletterade det
överklagade beslutet. Länsrätten beslutade 2008-04-18 att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla.
Socialnämnden översände en remiss till kommunstyrelsen för yttrande då socialnämnden enligt dåvarande delegationsordning skulle inhämta yttrande från kommunstyrelsen innan beslut om återkallelse fattades i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-24 att upphäva beslutet att kommunstyrelsens yttrande ska inhämtas när socialnämnden har för avsikt att avslå ansökan om permanent serveringstillstånd eller att återkalla serveringstillstånd.
Socialnämnden beslutade 2008-12-16 att skicka kommunstyrelsens beslut från
2008-12-10 till länsrätten.
Dom i ärendet inkom till Mariestads kommun 2009-05-13 där länsrätten bifaller
överklagandet och undanröjer socialnämndens beslut. Länsrättens interimistiska
beslut upphör därmed att gälla.
Då länsrätten i sin dom påtalar att nämnden åsidosatt gällande föreskrifter för delegationsbeslutet och att den omständigheten att nämnden senare inhämtat yttrande från kommunstyrelsen inte föranleder någon annan bedömning undanröjs härmed, då delegationsordningen för socialnämnden är delegerad till socialnämnden i
Mariestads kommun, att med stöd av 17 kap 19 § alkohollagen återkalla serveringstillstånd.
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T.f socialchef Birgitta Stenemar föreslog vid nämndens sammanträde 2009-05-19
att socialnämnden med stöd av 7 kap 19 § alkohollagen ska återkalla serveringstillståndet för JPU Restaurang AB, organisationsnummer 556565-6294, Kungsgatan 1, 542 30 Mariestad.
Behandling på Sammanträdet
Ordförande Jens Söder Höij (s) yrkade att, med stöd av 7 kap 19 § alkohollagen,
återkalla serveringstillståndet för JPU Restaurang AB, organisationsnummer
556565-6294, Kungsgatan 1 542 30 Mariestad.
Anitha Ahl (m) yrkade att ärendet avskrivs med anledning av den långa handläggningstiden.
Ordförande Jens Söder Höij (s) ställer förslagen under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt Jens Söder Höijs (s) yrkande.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse från alkoholinspektör Annica Bringsved 2009-05-18, Åtgärd med
stöd av 7 kap 19 § alkohollagen mot JPU Restaurang AB, org nr 556565-6294,
Mariestad.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alkoholinspektör Annica Bringsved
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Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden
2009-05-01 t.o.m. 2009-05-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2009-05-01 t.o.m. 2009-05-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2009-05-01 t.o.m. 2009-05-31.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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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