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§ 140

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ny ledningsorganisation för socialförvaltningen; LSS och IFO

Dnr 2008/0222-700

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den ledningsorganisation för socialförvaltningen som
får sin slutgiltiga form från 2010-01-01 och som innebär att LSS har delats upp i två delar.
Bakgrund:
I januari 2009 överfördes den socialpsykologiska verksamheten till IFO.
Hösten 2009 bildades en avdelning för Vård och Omsorg och 2010-01-01 ska all LSS-verksamhet som
berör vuxna vara överförd dit.
Från och med 2010-01-01 ska också LSS-verksamheten som berör barn och ungdom vara överförd till
IFO. Därmed är all LSS-verksamhet överförd till Vård och Omsorg eller IFO. I och med detta besparas
en avdelningschefstjänst in på förvaltningen.

Ej verkställda beslut kvartal 3

Dnr 2009/0164-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 2009.
En detaljerad information ges även för kvartal 2.
Bakgrund:
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen rapportera icke verkställda beslut till Länsstyrelsen,
kommunens revisorer samt Kommunfullmäktige kvartalsvis.
Kvartal 2 (30 juni) finns inom äldreomsorgen ett ej verkställt beslut. Beslutet avser särskilt boende.
Personen har tackat nej till två erbjudande men idag är beslutet verkställt.
Kvartal tre (30sep) finns åtta ej verkställda beslut inom äldreomsorgen. Två avser dagverksamhet och
resterande sex beslut avser särskilt boende.
Besluten om dagverksamhet är verkställda den 5 okt 2009. Avseende särskilt boende har fem personer
erbjudits särskilt boende, tre har tackat ja och två har tackat nej. Det sjätte beslutet kräver ett specifikt
boende. Personen vistas på korttidsplats.
Kvartal 3 finns ett ej verkställt beslut inom handikappomsorgen. Beslutet avser kontaktperson.
Socialchef EvaLotta Lindskog meddelar att Länsstyrelsen kan påföra förvaltningen en avgift för ej
verkställda beslut inom tre-månadsperioden. Länsstyrelsen i Västra Götaland tar inte hänsyn till att
personen har tackat nej till erbjudanden.
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Handling:
Digitala kvartalsrapporter för kvartal 2 och 3 till Länsstyrelsen, samt redogörelse av rapporteringen
från Socialchef EvaLotta Lindskog.

Exp till kommunrevisionen och Kommunfullmäktige

Detaljplan för kv Kornet i Mariestads kommun

Dnr 2009/0221-214

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om samrådsremiss av detaljplan för kv Kornet.

Rapport från Arbetsmiljöverket om tillsyn av vård- och omsorg i ordinärt boende
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för rapport från Arbetsmiljöverket om tillsyn av vård- och
omsorg i ordinärt boende. Rapport 2009:2.

Beslutsvillkor från Socialstyrelsen för att få stadsbidrag till valfrihetssystem LOV
Dnr 2009/0048-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för de förändrade villkor som gäller för bidragsgivning för
LOV. Förvaltningen har tagit fram en enkät angående LOV som ska skickas ut till alla medborgarna
över 67 år, ca 600 personer.
Bakgrund:
Enligt reglerna som styr bidragsgivningen för LOV åtar sig kommunerna att samråda med
Socialstyrelsen och att lämna uppgifter för uppföljning.

Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 141

Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde 2009-11-17
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Serveringstillstånd – Fronia AB, serveringsställe Stadshotellet
Dnr 2009/0205-702
Restauranginspektör Annica Bringsved föreslår socialnämnden att bevilja Fronia AB, organisationsnummer 556758-1516, Nygatan 10, 542 30 Mariestad tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket
alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och spritdrycker vid Stadshotellet i lokalerna där
restaurang och diskotekverksamhet finns.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00-01.00 inomhus söndag till torsdag, och klockan 11.00-02.00 fredag,
lördag och dag före helgdag.
Serveringstid för uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag och klockan 11.00-01.00
fredag, lördag och dag före helgdag.
Bakgrund:
Fronia AB, organisationsnummer 556758-1516, Nygatan 10, 542 30 Mariestad
har sökt tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera starköl, vin och
spritdrycker vid Stadshotellet. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten.
Serveringstid: Klockan 11.00-01.00 inomhus söndag till torsdag, och klockan 11.00-02.00 fredag,
lördag och dag före helgdag.
Serveringstid för uteservering: Klockan 11.00-23.00 söndag till torsdag och klockan 11.00-01.00
fredag, lördag och dag före helgdag.

Utvärdering av socialnämndens arbetssätt, kostnader med mera
Dnr 2008/0167-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att den enkät som delats ut till nämndens ledamöter,
ersättare och de tjänstemän som frekvent är med och informerar på nämndens sammanträden ska
sammanställas. Socialförvaltningen tar därefter fram ett förslag till beslut till nämndens sammanträde
den 17 november.
Bakgrund:
Socialförvaltningen har tagit fram en enkät som ska ligga till grund för utvärderingen av nämndens
starttid, den ekonomiska redovisningen och arbetssätt. Enkäten skickas till socialnämndens ledamöter
och ersättare samt till de tjänstemän som ofta närvarar vid socialnämndens sammanträden.
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Beslut
§ 142

Dnr 2009/0224-701

Medfinansiering ESF-ansökan – Socialt företag
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden fattar ett enhälligt principbeslut att ställa sig bakom medfinansiering till projektet
”socialt företag” och godkänna EU-ansökan till Sociala Fonden.
Bakgrund
Den utvärdering som följer de båda projekten, Beroendecentrum MTG och Boendetrappan, visar att tre
fjärdedelar av dem som tillfrågats upplever att en positiv förändring skett. Däremot är det enligt brukarna svårt att få tillgång till sysselsättning som de anser vara viktig för att ersätta det ”gamla livet”.
Projektet vänder sig till invånare i åldern 18-64 år oavsett kön i MTG-regionen med missbruks- och
beroendeproblematik som vill förändra och ha möjlighet att fatta beslut, som leder till ett bättre liv än
vad han eller hon för närvarande upplever sig ha.
Detta projekt syftar till att integrera människor med missbruks och beroendeproblematik i samhälle
och arbetsliv genom socialt företagande. Det ger brukarna frihet att vara med och forma sin egen framtid utifrån behov och önskemål.
Målsättningen med projektet är att skapa ett socialt företag som gör att 60 % av brukarna ska närma sig
arbetsmarknaden med hjälp av det sociala företaget. Att 40 % av brukarna ska ha kommit ut i sysselsättning under sista året av projekttiden, antingen genom det sociala företaget eller via den reguljära
arbetsmarkanden. Att 40 % av brukarna ökar graden av självförsörjning vilket innebär minskat beroende av att bli försörjd av andra myndigheter. Att brukarnas livskvalitet förbättras socialt, medicinskt
och ekonomiskt. Att graden av egenmakt höjs vilket bidrar till större frihet på arbetsmarknad och bostadsmarknad. Att minska samhällets kostnader på lokal nivå i MTG-regionen genom minskat missbruk, kriminalitet, fysisk och psykisk ohälsa.
Det kommer att behövas ett beslut som står bakom ansökan och medfinansiering. Medfinansiering kan
komma från andra kommuner, Finsam och andra samordningsförbund. Finansieringen behöver inte
bestå av en fastställd summa utan kan innefatta exempelvis besparingar av försörjningsstöd och andra
kostnader som är relaterade till problematiken. Fördelningen är att Sociala samfunden genom EU står
för 40 % av kostnaden och resten ska medfinansieras genom kommunerna och samordningsförbund.
Beräknad budget hamnar på 9 mkr och innehåller bland annat tre projektanställningar och köp av utvärderingstjänst.
Underlag för beslut
Ansökan till Sociala fonden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 143

Dnr 2009/0195-700

Ny avgiftstaxa inom Vård- och Omsorg och Socialpsykiatrin
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enhälligt att anta alternativ ett (1) som förslag till Kommunstyrelsen att besluta om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta ny taxa inom Vård- och Omsorg och
Socialpsykiatrin enligt förslag samt att den nya taxan ska gälla från och med 2010-01-01.
Paragrafen justeras omedelbart.
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 till
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.
-Tiden för varaktighet för att man ska vara berättigad till förhöjt förhandsbelopp
på grund av merkostnader är förlängt till sex månader.
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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 tillåter 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
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till ny taxa inom Vård- och Omsorg samt Socialpsykiatrin, Ny taxa för
alternativ ett (1), Ny taxa för alternativ två (2), tilläggsanvisningar med bilaga.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilagor:
Ny taxa alternativ ett (1)
Ny taxa alternativ två (2)
Tilläggsanvisningar
Bilaga till tilläggsanvisningar
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§ 144

Dnr 2008/0059-700

Åtgärder inför prognostiserat underskott inför bokslut 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga förslaget till besparingar till handlingarna. Socialnämnden förespråkar en ytterliggare ökad restriktivitet vid inköp och vikarietillsättning resterande år.
Beslutet fattades av en enhällig socialnämnd.
Bakgrund
Socialförvaltningens första prognos visade på ett underskott på 5,9 mnkr exkl. försörjningsstöd. Prognosen avseende tom aug 2009 visar på ett beräknat underskott på 3,6 mnkr kr. De åtgärder som beslutades under våren 2009 ser ut att ge ett resultat i minskat underskott. Besluten gäller höjd taxa för larm
och neddragning av korttidsplatser på Kolarebacken. Trots åtgärder återstår efter denna prognos ett
beräknat underskott på 3,6 milj.
Ett stort antal åtgärder är genomförda inom socialförvaltningen under de senaste åren. Äldreomsorgen
har genomgått och genomgår fortsatt en stor strukturförändring som innebär att flera särskilda boenden
lagts ner och en utveckling av hemvården har genomförts. Syftet har varit att anpassa verksamheten till
den minskande efterfrågan på särskilt boende, klara den ökade efterfrågan på kvalificerad hemtjänst
och också att åstadkomma en besparing. Vissa äldreboenden har också behövt ställas om till servicebostäder då de inte håller standard för särskilt boende. Inom hemvård har IntraPhone införts för att
säkra kvalité och förbättra uppföljning av insatser. 2008 års ”vad kostar verksamheten i din kommun”
visar på en tydlig förändring mot en kostnad som idag inte ligger långt ifrån standardkostnaden. Det
som skiljer Mariestads kommun från en hel del andra kommuner som det inte tas hänsyn till i denna
beräkning, är att Mariestad tagit över hemsjukvården.
Inför 2009 togs beslut om nedläggning av Lugnsäters äldreboende för att göra en besparing inför 2009
års budget och klara den ram man fått. Den besparingen blev 6,4 mnkr mindre än beräknat då en felräkning i samband med lönerevision resulterade i en lönekostnadsökning med 3,1 milj. Samtidigt såldes tre av kommunens fastigheter. Detta innebar en hyreshöjning utan kompensation i ram på dessa
fastigheter med 3,3 milj. Utan dessa icke budgeterade kostnadsökningar hade socialförvaltningen inte
har det befarade underskottet på 3,6 mnkr 2009.
Individ och familjeomsorg har gjort en tydlig satsning på förebyggande arbete för att på det viset kunna hantera den ökade efterfrågan på insatser och stöd. Trots detta finns ett fortsatt ökat behov av längre
och mer kvalificerade placeringar för barn och ungdomar. Utan de förebyggande verksamheterna och
de satsningar man gjort där så skulle antalet placeringar troligen ha varit långt fler. Däremot har den
satsning som gjort inom missbruksverksamhet på beroendecentrum och boendetrappan resulterat i ett
minskat antal placeringar under 2009.
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Handikappomsorgen har under 2009 arbetat med att utveckla och effektivisera korttidsverksamheten.
Man har också tillsammans med Individ och familjeomsorg och i samarbete med skolan ställt om
verksamheterna på ett av korttidsboendena för att förhindra ytterligare placeringar utanför kommunen.
Inför budget 2010
Med hjälp av de rent kostnadsminskande åtgärder som genomförts under de senaste åren, då främst
inom äldreomsorgen blir resultatet att verksamheten beräknar att klara ram 2010. Flera av de åtgärder
som planerats får helårseffekt 2010. Larm 0,5 mnkr, minskning av korttidsplatser på Kolarebacken 4,5
mnkr, förändringar i hjälpmedelsförsörjningen 0,7 mnkr, neddragning av chefstjänster 1,0 mnkr, med
mera. Nedläggningen av Bjurliden kommer att få delårseffekt 2010.
Det planeras flera utvecklingsarbeten för att utveckla kvalité och minska kostnader 2010. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten kring ”en dörr in” har påbörjats. Arbetet med samverkan tillsammans
med skolan fortgår, idag finns en gemensam ”ledningsgrupp”. Möjligheterna att sälja insatser från
beroendeenheten och platser i boendetrappan till andra kommuner ses över. En ansökan om EU medel
för att få igång en mötesplats och ett socialtföretag är på gång. Inom dagverksamheterna för personer
med utvecklingstörning planeras en förändring med ett renodlat aktivitetshus och utflyttade verksamheter. I denna verksamhet har man också omfördelat resurser och på det viset kunnat ta fram en
”jobbcoach” som arbetar med individuella placeringar ut mot företag. Inom LSS verksamheten ser
man också över möjligheten att knyta till flera lägenheter till våra servicebostäder för att där med kunna ge stöd till fler sökande med samma eller begränsad ökning av resurser. Inom äldreomsorgen arbetar man med att till våren 2010 kunna införa valfrihetssystem.
Förslag till besparingar
Det är mycket svårt att ta fram åtgärdsförslag som får ekonomisk effekt omedelbart då det är en verksamhet som är personalintensiv. Den största delen av kostnader inom socialförvaltningen är personal
och hyror. Tidigare föreslagna besparingsåtgärder inom IFO kan naturligtvis aktualiseras. Dock är det
tveksamt om dessa ger effekt 2009 och samtliga är finansierade 2010. Föreslagna åtgärder är nedläggning av mestadels öppna och förebyggande verksamheter. Boendetrappan, UngBo,
familjebehandlingen, ungdomsmottagningen och familjecentralen.
När det gäller LSS verksamheten föreslår förvaltningen att en indragning av habiliteringsersättningen
genomförs. Den kan ge en omedelbar effekt på ca 100 tkr
Det finns också en möjlighet att utfärda största möjliga återhållsamhet avseende inköp, utbildning och
vikarier. Redan idag är verksamheterna restriktiva. Vi kan dock skruva åt ytterligare fram till årsskiftet.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag/beskrivning av olika möjligheter till åtgärder för att arbeta ner prognostiserat underskott för bokslutet 2009.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 145

Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2009-10-01 t.o.m.
2009-10-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2009-10-01 t.o.m. 2009-10-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2009-10-01 t.o.m. 2009-10-31.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 146

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-10-20 anmäls till nämnden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Sida

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-11-03
Beslutande organ

Socialnämnden
Fn´s barnkonvention har beaktats

§ 147

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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