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§ 119

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om politikerportalen och datorer till politiker
Kommunsekreterare Ola Blomberg informerar om politikerportal och regler för
datorer till politiker.
Bakgrund: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-09-03 att ge
kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att kunna genomföra en övergång
till digitala handlingar vid arbetsutskottets sammanträden.
Efter diskussioner med MTG-IT gav kommunchefen IT-avdelningen i uppdrag att
installera trådlös internetuppkoppling i delar av stadshuset, upprätta en portal för
förtroendevalda och leverera bärbara datorer.
Under utvecklingsarbetet beslutade även barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott att övergå till digitala handlingar. Därmed innefattades Ksau,
Bun´s au och socialnämndens ordförande (tillika 1:e vice ordförande i Ksau).
Kommunledningskontoret har utarbetat ”Riktlinjer för politikerdatorer i Maristads
kommun”.

Underrättelse om detaljplan för Åsen 15:1 m.fl. i Mariestad
Dnr 2009/0179-214
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för detaljplan för Åsen 15:1 m.fl. i
Mariestads kommun och den utställning i ärendet som pågår mellan 2009-08-26
och 2009-10-06 i Stadshuset och på Stadsbiblioteket.
Bakgrund: Detaljplanens syfte är att utöka befintligt bebyggelseområde med 5 fastigheter för friliggande villor. Detta är ett led i utbyggnaden av den vatten- och
avloppsledning som under sommaren 2009 kommer att ansluta hela bebyggelseområdet (Sjöängen) till kommunalt vatten- och avlopp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

- 3 -3
Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-09-07

forts § 119
Rapport om dagsläget angående Lagen om valfrihet (LoV)
Dnr 2009/0048-700
Projektledare VoO Katrin Jedselius informerar om hur arbetet med LoV fortskrider och det samråd som planeras med Töreboda och Gullspång i höst.
Bakgrund: 2009-05-19 beslutar socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att
gå vidare med införandet av Lagen om valfrihet (LOV) i Mariestads kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15 att gå vidare med att införa valfrihetssystemet inom hemvården enligt LOV. Förutsättningen för fortsatt utredning ska
vara att frågan behandlas kostnadsneutralt. Det antecknades att frågan om att införa valfrihetssystem slutligt ska prövas av kommunfullmäktige.
Regeringen införde 1 januari, 2009 en lag om valfrihetssystem i vården (LOV).
Avsikten med lagen är att tydliggöra reglerna för att underlätta för kommuner och
landsting att öka valfriheten för brukarna inom de offentliga verksamheterna. Valfrihetssystemet kan bl.a. tillämpas på omsorgs- och stödverksamhet för äldre, för
personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.
Lagen innefattar regler för löpande annonsering i en ny nationell databas, krav på
utförare, förfrågningsunderlagets innehåll, ansökan och tilldelning av kontrakt,
information till brukare/invånare samt brukarens/invånarens val av utförare och
överprövning.
Lagen innebär inte någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde har
möjlighet att välja den leverantör som hon/han uppfattar tillhandahåller den bästa
kvaliteten.
Socialnämnden i Mariestads kommun har ansökt om, och beviljats, stimulansmedel om 2 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att förbereda ett införande av
valfrihetssystemet.

Inbjudan till öppet hus på Utväg Skaraborg
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om inbjudan till Utväg Skaraborg som
har öppet hus den 16 september klockan 8.30-12.30. Dagen innehåller miniseminarier varje heltimme klockan 9, 10, 11 och 12.
Anmälan ska ske senast den 11 september.
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Forts § 119

Information från Regeringskansliet angående arbetsmarknadsåtgärder
Socialchef Eva Lotta Lindskog redovisar information om fler utbildningsplatser
och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder från Regeringskansliet.
Bakgrund: Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det har bland
annat inneburit minskad produktion och hastigt stigande arbetslöshet. Olika åtgärder kommer att finansieras från staten gällande utbildningsplatser på olika nivåer
och olika arbetsmarknadsinsatser. Det kommer också att satsas ytterligare på unga
arbetslösa.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 120

Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde
2009-09-22
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till socialnämnden att anta ny vårdpolicy vid vård i livets slutskde
Dnr 2009/0184-700
Socialnämnden föreslås anta vårdpolicy vid vård i livets slutskede enligt förvaltningens förslag.
Bakgrund: Vård i livets slutskede utgör en del av vardagen inom äldreomsorgen.
Olika studier och undersökningar har visat att när sjukdom inte längre går att bota
utan det som återstår är att lindra besvär och ge god omvårdnad, önskar många att
få sluta sina dagar i hemmiljö under förutsättning att de får den hjälp som behövs.
Vården av svårt sjuka är enligt riksdagsbeslut ett högt prioriterat område.
Vården i livets slutskede ställer krav på att det finns ett team av personal kring
den enskilde, som kan bidra med olika kunskaper och åtgärder.
Syftet med en vårdpolicy är att den ska ge personalen handledning i omhändertagandet av svårt sjuka människor.
Vårdpolicyn ska också ange vilka grundläggande värderingar som ska gälla i
Mariestads kommun.
Ärendet föredras av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

- 6 -6
Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-09-07

forts § 120
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen angående
flyktingmottagande för år 2010
Sn 2009/0192-792
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att ingå i en tilläggsöverenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland, att
under perioden 2010-01-01—2010-12-31 ta emot cirka 50 personer varav 45 anvisas plats genom Migrationsverkets försorg och 5 beräknas bosätta sig själva.
Bakgrund: Mariestads kommun gjorde 2007 en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar. Mariestads kommun åtog sig att under
åren 2007-2009 att ta emot cirka 90 personer per år. Efter de tre åren återgår överenskommelsen till basnivån på cirka 45 personer per år om parterna inte överenskommer om ett nytt tillägg. Mariestads kommun har under dessa tre år tagit emot
49 personer 2007, 61 personer 2008 och prognosen för 2009 pekar mot cirka 50
personer. Till detta tillkommer ett antal så kallade sekundära flyktingar. De personer som kommit under perioden har haft en jämförelsevis hög utbildning, arbetsmarknaden har varit god och behovet av bostäder har kunnat tillgodoses. I det
prognosbrev som kom i augusti konstaterar man att det finns ett fortsatt behov av
platser i kommunerna men att behoven sjunker. Utifrån denna prognos har
Länsstyrelsen gjort en fördelning för behovet av platser i kommunerna. För
Mariestads kommun innebär det cirka 50 platser. Länsstyrelsen föreslår att en
tilläggsöverenskommelse skrivs där Mariestad under perioden 2010-01-01 till
2010-12-31 åtar sig att ta emot cirka 50 personer varav 45 anvisas plats genom
Migrationsverkets försorg och 5 beräknas bosätta sig själva.
Situationen är idag en annan än den var då överenskommelsen skrevs 2007.
Gruppen som har behov av placering har en längre väg att gå innan de kan stå till
arbetsmarknadens förfogande då arbetsmarknaden är mättad och det till och med
är svårt att kunna erbjuda praktikplatser. För mottagandet av de nya flyktingarna
planeras en introduktion med mer koncentrerad samhällsinformation och integrationsbefrämjande aktiviteter under det första året för att sedan komma ut i praktik
med individuella anpassningar.
Underlag för beslut
Handling: Förvaltningens förslag till fortsatt flyktingmottagande 2010.
Överenskommelsen med tillägg mellan kommunen och Migrationsverket för åren
2007, 2008 och 2009. Prognos från Migrationsveket.
Ärendet föredras av avdelningschef IFO Elisabeth Olsson.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Beslut
§ 121

Dnr 2007/0148-701

Godkännande av reviderad delegationsordning
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning som sammanställts
av socialförvaltningen med två tillägg från tidigare redovisad version, ”samtycke
till att adoptionsförfarandet får fortsätta” med delegat socialsekreterare och ” i de
fall samtycke till att adoptionsförfarandet får fortskrida inte kan ges” med delegat
socialnämndens arbetsutskott.
Bakgrund
Delegationsordningen revideras fortlöpande och efter en översyn kommer nu en
ny version som föreslås nämnden att godkänna.
Underlag för beslut
Handling: Reviderad delegationsordning.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 122

Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2009-08-01 t.o.m.
2009-08-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2009-08-01 t.o.m. 2009-08-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2009-08-01 t.o.m. 2009-08-31.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 123

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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§ 124

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-08-11 och 2009-08-25 delges
nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-08-25 anmäls till nämnden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sn 2008/0059-700

Ekonomi – prognos 3 och prognos 2009 efter beslutade åtgärder
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för hur ytterligare besparingar kan resultera i att kunna hålla budget för 2009 till årsskiftet.
Bakgrund
Prognos 3 och prognos för 2009 efter beslutade åtgärder redovisas för nämnden.
Även kommunens delårsbokslut redovisas. Prognosen för 2009 beräknas bli ett
underskott på 3,4 mkr exklusive försörjningsstödet för socialnämnden.
Underlag för beslut
Delårsbokslut. Socialnämndens budget för 2009. Prognos 3 för socialnämnden.
Ärendet föredras av förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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