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§ 164
Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Individärende – särskild avgift

Dnr 2009/0250-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Länsstyrelsens beslut att inte ansöka om särskild avgift enligt 28 c § LSS hos Länsrätten. Ärendet gäller ett icke
verkställt beslut som socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig i.
Individärende – Lex Maria anmälan

Dnr 2009/0075-722

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson informerar om
Socialstyrelsens beslut att avsluta ett ärende utan ytterligare åtgärder angående en
anmälan i samband med fallskada på ett äldreboende.
Individärende – Lex Maria anmälan

Dnr 2009/0122-722

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson informerar om
Socialstyrelsens beslut att avsluta ett ärende utan ytterligare åtgärder angående en
anmälan i samband med ett självmord på ett äldreboende.
Folkhälsopris 2009
Anhörigsamordnare Anna Andersson informerar socialnämnden om att
samlingspunkten ”Knuten” i Mariestad har fått ett särskilt hedersomnämnande
från Hälso- och sjukvårdsnämnden för östra Skaraborg. Årets folkhälsopris gick
till Äldrecentrum i Tibro.
Tillsyn enligt 26 § LSS

Dnr 2009/0161-701

Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för Länsstyrelsens beslut om att avsluta
ärendet gällande förändringar av bostäderna med särskild service enligt LSS vid
Mariegärdes väg 5 och Akaciastigen.
Ny ersättare i socialnämnden
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att kommunfullmäktige har entledigat Anita Olausson (s) som ersättare i socialnämnden.
Lars Persson (s) blir ny ersättare.
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forts § 164
Anmälan om införskaffande av en mobil bar på Björnes Pub och Nattklubb
Dnr 2009/0053-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Mariestads Festvåningar AB
anmäler till socialnämnden att de kommer att ha en mobil bar som kommer att
användas vid särskilda tillfällen då mycket folk väntas. Vid dessa tillfällen kommer det att flyttas en kassaapparat från nattklubbens bar.
Öppna jämförelser för Vård- och omsorg
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för de öppna jämförelser som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) presenterar gällande Vård- och omsorg inom äldreomsorgen.
Samordnad vårdplan
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för den rapport från Socialstyrelsen,
Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket som är ett resultat av den tillsyn dessa myndigheter gjort i fyra kommuner i Västra Götaland. Tillsynen avser vårdplanering.
Anhörigstöd Skaraborg
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om den utvärdering som gjorts av det
samverkansprojekt i anhörigstöd som genomförts i Skaraborg.
Information om Länsrättens dom angående överklagande av socialnämndens
beslut om att bevilja serveringstillstånd för Fronia AB. Dnr 2009/0205-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om Länsrättens dom där de avvisar
Anders Hellgrens överklagan och avslår Lissi Svenssons överklagan angående
socialnämndens beslut att bevilja Fronia AB serveringstillstånd för serveringsställe Stadshotellet i Mariestad.
Ekonomi – månadsavstämning 2009-11-30
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redogör för månadsavstämning
och prognos för 2009-11-30.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 165
Föredragning av beslutsärenden till socialnämndens sammanträde
2010-01-19
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redogörelse för hur de utvecklingsmedel som erhållits från Länsstyrelsen
har använts till kommunens arbete med att förstärka kvinnojourverksamheter
Dnr 2008/0010-759
Socialsekreterare Kerstin Samuelsson föreslår nämnden att godkänna slutrapporten för utvecklingsmedlen och överlämna rapporten till Länsstyrelsen.
Bakgrund:
Socialnämnderna i MTG-kommunerna beviljades medel för att arbeta med att få
fler deltagare till Utvägs verksamheter gällande våld i nära relationer. De kvinnor
det gäller har fått kontakt med Utväg via polisanmälningar, eget initiativ, socialförvaltningen, hälso- och sjukvården och på annat sätt.
I rapporten framgår genomförande, problem, erfarenheter, måluppfyllelse och
kostnader.
Redogörelse för hur utvecklingsmedel från Länsstyrelsens använts till ökat
stöd till våldsutsatta kvinnor och barn
Dnr 2008/0010-759
Socialsekreterare Kerstin Samuelsson föreslår nämnden att godkänna slutrapporten för utvecklingsmedlen och överlämna rapporten till Länsstyrelsen.
Bakgrund:
Socialnämnden i Mariestads kommun beviljades 25 900 kronor som projektmedel
för att genomföra gruppverksamhet med kvinnor som har missbruksproblem och
som har erfarenhet av våld i nära relationer.
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forts § 165
Medverkan i gemensam socialjour

Dnr 2009/0249-701

Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson föreslår nämnden att fatta beslut om att delta i den gemensamma socialjouren i enlighet med utredningens förslag.
Bakgrund:
Skaraborgs kommunchefsgrupp gav socialchefsgruppen i uppdrag att utreda förutsättningarna att samverka kring socialjour. En utredning var klar i december 2007.
Skaraborgs kommunalförbund beslutade i mars 2008 att ett konkret förslag ska tas
fram. Tio kommuner uttalade att de önskar ingå i den gemensamma jouren.
Mariestads kommun var en av dem. Skövde föreslås i samband med detta att vara
värdkommun. En arbetsgrupp bestående av representanter från de tio kommunerna har enats om ett gemensamt förslag för organisation och budget.
Socialjouren placeras i Skövde med lokaler i polishuset. Ansvaret omfattar all tid
utöver kontorstid. Vissa tider är i aktiv tjänstgöring och övriga tider i beredskap.
Ordförandebeslut kommer även fortsättningsvis att fattas av respektive kommuns
ordförande.
Mariestad har idag sin sociala jour fördelad på ett antal socialsekreterare i kommunen. Kostnaden för denna jour är ca 350 tkr/år. Förslaget om en gemensam
jour för tio kommuner i Skaraborg fördelas utifrån antal kommuninnevånare och
beräknas kosta 272 tkr/ år.
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forts § 165
Samverkan barn- och utbildningsnämnden (BUN) och socialnämnden
Dnr 2009/0021-750
Avdelningschef IFO Elisabeth Olsson föreslår nämnden att enligt
socialförvaltningens förslag besluta att rekommendera Kommunfullmäktige att
fatta ett inriktningsbeslut att all barn- och ungdomsverksamhet som finns inom
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden (IFO/Barn- och Ungdom/SoL
och LSS) samlas under BUN, att sammanslagningen sker senast 1 januari 2011
och att verksamheten tillförs ca 2 mnkr kronor för att förstärka tidiga insatser till
barn och unga.
Socialnämndens ordförande Jens Söder Höij uppdrar åt förvaltningen att konsekvensbeskriva vad som händer om verksamheten inte får de ansökta medlen om
2 mnkr som ska förstärka de tidiga insatserna till barn- och unga, samt hur fördelningen av resurser kommer att bli mellan de två förvaltningarna.
Bakgrund:
I Mariestads kommun är barn- och ungdomsverksamheten organiserad i två
nämnder, två förvaltningar med olika budgetar och i utspridda verksamheter. Detta medför svårigheter i samspelet mellan verksamheternas uppdrag och arbete. Det
saknas en samordnande och stödjande organisation.
En projektgrupp fick av Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens presidier i april 2009 uppdraget att ta fram ett förslag till gemensam barn- och ungdomsverksamhet för BUN, IFO och LSS. Utifrån samråd med personal och kontakt med åtta andra kommuner, föreslås att projektgruppen bildar ett
Resurscentrum där barn- och ungas behov av extra stöd utreds och där barn, föräldrar och personal kan få råd och hjälp format utifrån individens behov och som
tillvaratar resurser på ett individanpassat och effektivt sätt.
För att tydliggöra och underlätta Resurscentrums verksamhet föreslås att
-All barn- och ungdomsverksamhet samlas under Barn- och utbildningsnämnden.
-Elevhälsan fortsätter att ligga under respektive skolområde
-Det bildas en gemensam ledningsgrupp för verksamheterna ”särskilda undervisningsgrupper” (BUN), IFO och LSS (Resurscentrum).
Resurscentrum består av tre enheter; särskilda undervisningsgrupper, myndighetsutövning SoL och LSS med tillhörande insatser, samt en öppen verksamhet för
råd och stöd.
Den öppna verksamheten tillförs nya resurser i form av en socionom, en specialpedagog, en psykolog och en föräldrastödssamordnare.
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forts § 165
Fastställande av avgiftstaxa för Vård-och omsorg samt Socialpsykiatrin
Dnr 2009/0195-700
Socialnämnden föreslås besluta att fastställa avgifterna för Vård- och Omsorg
samt Socialpsykiatrin enligt förslaget och att avgifterna ska gälla från och med
2010-01-01.
Bakgrund:
2009-11-30 beslutade Kommunfullmäktige om ny taxa inom Vård-och Omsorg
samt Socialpsykiatrin, taxan gäller från och med 2010-01-01. Då avgifterna i
maxtaxan är knutna till prisbasbeloppet har socialnämnden att fatta beslut om förändring av avgifter i samband med att prisbasbeloppet ändras. År 2010 sänks
prisbasbeloppet med 400 kronor till 42 400 kronor.
I taxan finns angivet att justeringar med ytterst marginell betydelse inte bör göras
årligen. Därför föreslås att avgift för yttre hemtjänst, frukost och kvällsmat samt
avdrag på förbehållsbeloppet för personer i särskilt boende ska vara oförändrad.
För övriga insatser sker justering enligt bilaga. En eventuell justering av dessa
summor skulle ge en sänkning med en krona.
Ärendet föredras av socialchef Eva Lotta Lindskog.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Beslut
§ 166

Dnr 2009/0190-702

Serveringstillstånd – K & K BowlingCenter, Kjell-Åke Gustafsson
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja K & K BowlingCenter, Kjell-Åke Gustafsson,
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket
alkohollagen (1994:1738) att servera starköl och vin, året runt till slutna sällskap i
Bowlinghallen.
Serveringstid 18.00-23.30.
Bakgrund
K & K BowlingCenter, Kjell-Åke Gustafsson, Box 21, 542 21 Mariestad har sökt
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera
starköl och vin vid serveringsställe Mariestads bowlinghall, Drottning Kristinas
Väg 48, 542 44 Mariestad,
serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till slutna sällskap
Serveringstid: Klockan 18.00-23.30.
Underlag för beslut
Ansökan om serveringstillstånd och restauranginspektörens utredning för K & K
BowlingCenter, Kjell-Åke Gustafsson.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K & K Bowlingcenter
Annica Bringsved
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§ 167

Dnr 2009/0048-700

Lagen om valfrihetssystem LoV
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att man ska rekommendera kommunfullmäktige att införa
lagen om valfrihetssystem (LoV) inom äldreomsorgens hemtjänst under 2010.
Socialnämnden beslutar att ordförande Jens Söder Höijs tilläggsyrkande att förfrågningsunderlaget till eventuella utförare ska innehålla krav på att det finns
svenskt kollektivavtal.
Paragrafen justeras omedelbart.
Behandling på sammanträdet
Ledamoten Rune Skogsbergs (c) föreslår kommunfullmäktige är att
Valfrihetssystemet (LOV) införs under 2010 i Mariestads kommun.
Socialdemokratiska partigruppen och Vänsterpartiets ledamot yrkar att man ska
föreslå kommunfullmäktige att inte införa Valfrihetssystemet (LOV) i Mariestads
kommun.
Ledamöterna Madeleine Biesert Salén (m), Rune Skogsberg (c), Maj-Britt
Jansson (c), Margareta Alexandersson (kd), Rune Eriksson (map), tjänstgörande
ersättare Lars Larsson och vice ordförande Lennart Daghed (fp) tillstyrker Rune
Skogsbergs förslag.
Ledamöterna Leif Johansson (s), Eivor Hallén (s), Tuula Ojala (s), tjänstgörande
ersättare Inga-Lill Berg (v), tjänstgörande ersättare Anncharlotte Jyllhed och ordförande Jens Söder Höij (s) och tillstyrker Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets yrkande.
Ordföranden Jens Söder Höij (s) tar upp Skogsbergs förslag mot
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutat enligt Socialdemokratiska partigruppen och
Vänsterpartiets förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av nämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt
Skogsbergs förslag röstar ja.
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De ledamöter som vill att nämnden beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges sju (7) ja-röster av:
Lars Larsson (fp), Madeleine Biesert Salén (m), Margareta Alexandersson (kd),
Lennart Daghed (fp), Rune Skogsberg (c), Maj-Britt Jansson (c)
och Rune Eriksson (map).
Vid omröstningen avges sex (6) nej-röster av:
Jens Söder Höij (s), Leif Johansson (s), Anncharlotte Jyllhed (s), Eivor Hallén(s),
Tuula Ojala (s), och Inga-Lill Berg (v).
.
Socialnämnden har därmed beslutat enligt Rune Skogsbergs förslag till
kommunfullmäktiges beslut.
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 utreda valfrihetssystemet inom hemtjänsten enligt LOV. Förutsättningen för att gå vidare var att
systemet ska vara kostnadsneutralt för Mariestads kommun. Det beslutades att
kommunfullmäktige beslut ska vara i enlighet med socialnämndens beslut. Det
antecknades att frågan om att införa valfrihetssystem slutligt ska prövas av
kommunfullmäktige.
Den fortsatta beslutsgången är att socialnämnden tar sitt beslut 2009-12-15,
kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-16, kommunstyrelsen 2010-01-07 och
kommunfullmäktige i slutet av januari 2010. Om beslut fattas att gå vidare med
LoV är preliminärt startdatum 2010-04-01.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag på förfrågningsunderlag till eventuella utförare, enkätsvar från brukare, medborgarundersökning angående inställning till valfrihetssystemet och annat utredningsmaterial.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 168
Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2009-11-01 t.o.m.
2009-11-30.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2009-11-01 t.o.m. 2009-11-30.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2009-11-01 t.o.m. 2009-11-30.
Anställningsbeslut för socialförvaltningen 2009.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 169
Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-12-01 anmäls till nämnden.
Socialnämndens protokoll 2009-11-17 delges nämnden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 170
Kurser och konferenser
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Kurser och konferenser läggs till handlingarna.
Bakgrund
För tillfället finns inga aktuella kurser eller konferenser.
Underlag för beslut
Pärmen: Aktuella kurser och konferenser.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANSLAGSBEVIS

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-12-15

Anslagsdatum

2009-12-21
Socialkontoret

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Marita Asp

Anslag tas ner

2010-01-12

