- 1 -1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats
Plats och tid

Residensets flygel, klockan 14.00-16.00
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Jens Söder Höij
Lennart Daghed
Tuula Ojala
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Rune Skogsberg
Margareta Alexandersson
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Rune Eriksson
Gun-Britt Alenljun
Jonas Lamprecht
Anncharlotte Jyllhed
Gunvor Frisell
Eva Lotta Lindskog
Lotta Hjoberg
Marianne Iwarsson
Marita Asp
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socialchef
avdelningschef VoO § 126-127
enhetschef VoO §127
nämndsekreterare

Maj-Britt Jansson

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Marita Asp
Ordförande

Jens Söder Höij
Justerande

Maj-Britt Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

126-131
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

2009-09-22

§ 126

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samrådsremiss om detaljplan för Marieholm 10:1, Hjortgården i Mariestad
Dnr 2009/0189-214
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för detaljplan Marieholm 10:1,
Hjortgården i Mariestads kommun.
Bakgrund: Seniorer Hus & Hem SHH AB har i en skrivelse till kommunstyrelsen
framfört en anhållan om förvärv av tomten Marieholm 10:1. Inom området finns
idag Hjortgårdens förskola som enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden
kommer att avvecklas vid halvårsskiftet 2009.
Företaget har för avsikt att uppföra marknära mindre enplanslägenheter som
kommer att ägas av de boende. Storlek, funktioner och utseende kommer vara anpassade för ett bekvämt och tryggt boende för åldersgruppen 55+. För att möjliggöra byggnation på markområdet krävs en planändring.
Svar på skrivelse från kommunala pensionärsrådet (KPR)
Avdelningschef VoO Lotta Hjoberg redogör för socialförvaltningens svar på
skrivelse från kommunala pensionärsrådet (KPR).
Bakgrund: KPR inkom i juni med en skrivelse angående äldreomsorgen i
Mariestads kommun, där de tar upp ett antal områden som berör bland annat boende, mat och insatser.
Ekonomi
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att socialförvaltningen snart kommer att presentera ett förslag till nämnden angående åtgärder för att få budget i
balans till årsskiftet.
Information om brev ställt till socialnämndens ledamöter
Avdelningschef för IFO Elisabeth Olsson redogör för det brev som ställts till
socialnämndens ledamöter.
Bakgrund: Brevet är från en mamma till en flicka som beviljats vistelse på ett externt behandlingshem under sex månader. Förfrågan från mamman är om fortsatt
vistelse där. Planeringen är att flickan ska placeras i Mariestads kommun
eftersom utredningen är klar och bedömningen är att man klarar av det lika bra på
hemmaplan. Socialchefen och socialnämndens ordförande ska träffa mamman.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

2009-09-22

forts § 126
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

2009-09-22

§ 127

Föredragning av beslutsärende till socialnämndens sammanträde
2009-10-20
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till ny avgiftstaxa inom Vård och Omsorg samt Socialpsykiatrin
Dnr 2009/0195-700
Enhetschef VoO Marianne Iwarsson redogör för förvaltningens förslag till ny taxa
inom Vård och Omsorg samt Socialpsykiatrin. Förslaget är att socialnämnden beslutar att anta alternativ 1 eller alternativ 2 som redovisas i bilagor.
Beslutet innebär att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta ny taxa inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin
enligt förslag och att den nya taxan ska gälla från och med 2010-01-01.
Bakgrund: Socialnämnden beslutade 2009-05-19 att uppdra åt socialförvaltningen
att se över taxan för hemvård och taxan inom socialpsykiatrin. Socialpsykiatrin
har idag en inkomstrelaterad avgift för boendestöd (hemtjänst och hemsjukvård)
med en högsta avgift på 200 kr/månad. För korttidsplats inom socialpsykiatrin är
avgiften 100 kr/dygn oberoende av den enskildes ekonomiska situation.
Socialnämndens möjlighet att ta ut avgift för insatser enligt SoL och hälso- och
sjukvårdinsatser regleras i 8 kap. SoL och 26 § HSL. Det finns dock inget som
hindrar att kommunen har en taxa som är mer fördelaktig för den enskilde än vad
som anges i lagen. I nuvarande taxa är minibeloppet för personer under 65 år uppräknat med 50% istället för de 10% som finns angivet i propositionen. Något skäl
varför Mariestads kommun ska avvika så mycket från rekommendationen finns
inte utan är mer ett resultat av att tidigare taxa i Mariestad hade den uppräkningen.
Det faktum att makar idag betalar en avgift, grundat på deras gemensamma inkomst, oberoende av om en eller båda har insatser är också ett resultat av tidigare
taxa. Maxtaxans konstruktion är sådan att det mest logiska är att avgift tas ut av
båda när båda har hjälp. Med tanke på att kommande pensionärer har en allt bättre
ekonomisk situation kommer det också att få en positiv effekt på kommunens intäkter.
Sammanfattning av föreslagna förändringar
-Samma taxa för samma insatser oberoende om man får insatser från
vård och omsorg eller socialpsykiatrin.
-Den procentsats av avgiftsutrymmet som den enskilde betalar i avgift är höjd.
-Nivåerna för matdistribution och trygghetslarm, larm och trygghetsringning slås
samman till en nivå.
-Sänkt minibelopp för personer under 65 år.
-Makar/registrerade partners betalar avgift var för sig.
-Sambors inkomst räknas var för sig utom i de fall det är den med högst inkomst
som har insatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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- 5 -5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

2009-09-22

forts § 127
-Tiden för varaktighet för att man ska vara berättigad till förhöjt förhandsbelopp
på grund av merkostnader är förlängt till sex månader.
Konsekvenser av förslaget till ny taxa
Gemensam taxa för vård och omsorg och socialpsykiatrin innebär att personer
med insatser från socialpsykiatrin kommer att få en höjning på högst
1 512 kronor per månad i de fall där den enskilde har ett avgiftsutrymme som tilllåter det. De allra flesta som idag har insatser från socialpsykiatrin påverkas inte
alls.
Höjd procentsats i respektive nivå innebär med alternativ ett (1) att några får en
sänkning av avgiften med som mest 212 kronor per månad medan andra får en
höjning med högst 456 kronor per månad. Alternativ två (2) innebär för vissa en
höjning och då med högst 216 kronor per månad.
Sänkt minibelopp för personer under 65 år berör 59 personer och kan innebära en
ökad avgift på 1 450 kronor per månad.
Att makar betalar avgift var för sig resulterar i att vissa makar får höjd avgift med
högst 1 712 kronor per månad och att andra får sänkt avgift med som mest
413 kronor per månad.
Förslaget till ny taxa innebär ökade intäkter med cirka 550 tkr för alternativ ett (1)
och cirka 450 tkr för alternativ två (2).
Intäkterna fördelas enligt följande:
Samma taxa för alla – cirka 100 tkr för IFO
Höjd procentsats, alt. ett (1) – cirka 200 tkr för VoO
alt. två (2) – cirka 100 tkr för VoO
Makar betalar avgift var för sig – cirka 250 tkr för VoO

Utvärdering, arbetssätt och sammanträdestider 2010 för socialnämnden
Socialnämndens ordförande Jens Söder Höij informerar om att en utvärdering av
socialnämndens nuvarande arbetssätt med bland annat ekonomiska konsekvenser
och annat enligt beslut kommer att göras med hjälp av en enkät till nämnden.
Även sammanträdestider för 2010 ska fastläggas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

2009-09-22

Forts § 127
Socialnämndens sammanträde 2009-10-06 utgår
Socialnämndens ordförande Jens Söder Höij informerar om att nästa socialnämnd
2009-10-06 utgår, nästa nämnd blir 2009-10-20. Socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde 2009-10-06 kvarstår, men med ändrad tid till 09.00.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sida

2009-09-22

§ 128

Dnr 2009/0184-700

Reviderad vårdpolicy vid vård i livets slutskede
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Mariestads kommuns Vård och Omsorg ska arbeta
utifrån det reviderade dokumentet ”Vårdpolicy vid vård i livets slutskede”.
Bakgrund
Dokumentet reviderades 2006 sedan dess har det skett en hel del förändringar när
det gäller vård i livets slutskede. På en del områden behövs det vara tydligare men
det fanns också skrivningar om sådant som idag är en självklarhet och därför inte
behöver finnas med längre.
Det finns också fakta som ändrat sig och behöver uppdateras. Grunden i dokumentet är ändå det samma som i ursprunget.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till beslut, ”Vårdpolicy vid vård i livets slutskede”.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

Sida

2009-09-22

§ 129

Dnr 2009/0192-792

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen angående
flyktingmottagande för år 2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att Mariestads kommun ingår 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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

2009-09-22

§ 130

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
FN:s barnkonvention har beaktats

2009-09-22

§ 131

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-09-07 anmäls till nämnden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

2009-04-07 Socialnämnden

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-09-22

Anslagsdatum

2009Socialkontorets arkiv

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Anslag tas ner

2009-

