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§1

Informationsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Överklagande av socialnämndens beslut att bevilja serveringstillstånd
Dnr 2009/0205-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om de överklagande som
Anders Hellgren och Lissi Svensson angående socialnämndens beslut att bevilja
Fronia AB serveringstillstånd enligt alkohollagen inkommit med till Länsrätten.
Länsrätten avvisar Anders Hellgrens överklagande och avslår Lissi Svenssons
överklagande.
Förfrågan om prövningstillstånd hos Regeringsrätten av socialnämndens
beslutade serveringstid gällande Mariestads Festvåningar Dnr 2009/0053-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om förfrågan om prövningstillstånd
från Mariestads Festvåningar AB till Regeringsrätten gällande de serveringstider
som socialnämnden beslutat om då serveringstillstånd enligt alkohollagen beviljades bolaget. Regeringsrättens beslut är att inte meddela prövningstillstånd
Mariestads Festvåningar AB har tidigare överklagat beslutet hos Länsrätten och
Kammarrätten där överklagandet avslogs.
Överklagande av socialnämndens beslut att återkalla serveringstillstånd
Dnr 2005/0149-702
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om det överklagande som
socialnämnden överlämnat till Kammarrätten. Kammarrätten upphäver
Länsrättens dom och fastställer socialnämndens beslut att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Continental i Mariestad AB.
Bakgrund:
Socialnämnden beslutar 2008-11-19 att återkalla serveringstillståndet för
Restaurang Continental i Mariestad AB. Bolaget överklagar beslutet till
Länsrätten som ändrar socialnämndens beslut till att utdela en varning.
Socialnämnden överklagar Länsrättens dom till Kammarrätten.
Återbetalning utbetalda medel från Socialdepartementet till stöd för
kommuner med kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen
Dnr 2005/0068-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att Mariestads kommun har erhållit
knappt 3,3 mnkr för kompetensutveckling mellan åren 2005 till 2007. Enligt slutredovisning kvarstår 1,3 mnkr som inte använts och dessa ska återbetalas till
Socialdepartementet.
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forts § 1
Uppföljning av stimulansmedel till LOV från Socialstyrelsen
Dnr 2009/0048-700
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för en lägesbeskrivning från
Socialstyrelsen gällande LOV baserad på enkäter till de kommuner som erhållit
stimulansbidrag.
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2009
Socialchef Eva Lotta Lindskog redovisar förslag till socialnämndens verksamhetsberättelse för 2009.
Skrivelser och cirkulär
Delges i pärm på sammanträdet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§2

Information inför beslut 2010-02-09
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomi – godkännande av reviderad plan för socialnämndens internkontroll
Dnr 2009/0099-700
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar de revideringar som föreslås inför nämndens beslut att anta internkontrollplan för 2010.
Godkännande av socialnämndens internkontroll för 2009 Dnr 2009/0099-700
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar nämndens internkontrollplaner för 2009 som socialnämnden föreslås besluta att godkänna och överlämna till ekonomikontoret för godkännande av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige godkänner varje år nämndernas internkontroller för föregående år som underlag till bokslut.
För beslut 2010-01-19. Paragrafen ska justeras omedelbart.
Valärende – ny representant och ersättare till Handikappsforskning i Väst
Dnr 2009/0198-797
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att kommunstyrelsen har uppdragit
åt socialnämnden att utse en representant och en ersättare till
Handikappsforskning i Väst.
Bakgrund:
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att utse en representant och en ersättare till Handikappsforskning i Väst. Katarina Tronsén (s) har entledigats från
uppdraget som ordinarie representant och Stig H Johansson (fp) har
entledigats som ersättare.
Forts § 2
Beslut:
Socialnämnden uppdrar år socialförvaltningen att föreslå två tjänstemän som representant och ersättare i Handikappsforskning i Väst.
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Remissvar på motion från Lennart Daghed och Sig H Johansson (fp) om att
äldre par ska få leva tillsammans
Dnr 2009/0260-730
Socialchef Eva Lotta Lindskog informerar om att kommunledningskontoret översänt en remiss till socialnämnden för yttrande på en motion från Lennart Daghed
(fp) och Sig H Johansson (fp) om att äldre par ska få leva tillsammans.
Bakgrund:
Sig H Johansson och Lennart Daghed har i en motion framfört att det är viktigt att
ge äldre par möjlighet att fortsätta leva tillsammans även i de fall där bara den ena
partnern är i behov av särskilt boende. Förslaget till kommunfullmäktige innehåller tre punkter. Att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en
parboendegaranti, att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som är eller kan göras lämpliga för parboende, och att i
den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta behovet av parboende. Kommunstyrelsen ska ha remissvar från socialnämnden senast
2010-02-26.
Beslut:
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen utarbetar ett förslag till remissvar
med en konsekvensbeskrivning som underlag till socialnämndens beslut
2010-02-09 för överlämnande till kommunfullmäktige
Rekommendation från Skaraborgs Kommunalförbund till kommunerna om
att anta rutiner och riktlinjer rörande samordnad habilitering och rehabilitering
Dnr 2009/0258-701
Socialchef Eva Lotta Lindskog redogör för rekommendation från Skaraborgs
Kommunalförbund till kommunerna om att anta rutiner och riktlinjer rörande
samordnas habilitering och rehabilitering.
Bakgrund:
Socialstyrelsen har publicerat föreskrifter och allmänna råd om samordning av
insatser för habilitering och rehabilitering. Centralt i föreskriften är kravet att
kommuner och landsting gemensamt ska utforma rutiner för habilitering- och rehabiliteringsinsatser för den enskilde.
En arbetsgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen och kommunerna har arbetat fram ett förslag till gemensamma rutiner.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Beslutsärenden
§3

Dnr 2008/0010-759

Redovisning av de utvecklingsmedel som erhållits från
Länsstyrelsen till kommunens arbete med att förstärka
kvinnojourverksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och översända den 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.
Underlag för beslut
Redovisning och förslag till beslut.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen
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§4

Dnr 2008/0010-759

Redovisning av hur utvecklingsmedel för ökat stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn från Länsstyrelsens använts
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och översända den 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.
Underlag för beslut
Redovisning och förslag till beslut.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen
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Dnr 2009/0248-765

Godkännande av socialnämndens rapport angående uppföljning
av Alkohol- och drogpolitiskt program
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens rapport angående uppföljning av Alkohol- och drogpolitiskt program och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Folkhälsorådet önskar att socialnämnden ska inkomma med en redovisning om
hur nämnden och förvaltningen har arbetat med det alkohol- och drogpolitiska
programmet. Folkhälsorådet vill också veta hur samtliga nämnder beaktar folkhälsofrågor i det löpande arbetet.
Hösten 2007 avslutades kommunens samordningsprojekt för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet. Då projektet avslutades gav kommunstyrelsen Folkhälsorådet i uppdrag att ansvara för den fortsatta samordningen som en del av det lokala folkhälsoarbetet.
Folkhälsorådet driver inte någon egen verksamhet utan ska följa utvecklingen
inom området och lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Det
praktiska arbetet med att genomföra programmets föreslagna förebyggande insatser vilar därmed på kommunens förvaltningar.
Kommunfullmäktige antog det alkohol- och drogpolitiska programmet för
Mariestads kommun den 8 maj 2008. Kommunfullmäktige hade tidigare antagit
ett program för alkohol- och drogpolitik den 24 november 2003.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till rapport, Uppdrag från Folkhälsorådet att inkomma med redogörelse gällande hur socialnämnden har arbetat med och följt upp det
alkohol- och drogpolitiska programmet och hur nämnden beaktar folkhälsofrågor i
sitt löpande arbetet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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§6

Dnr 2009/0195-700

Fastställande av avgiftstaxa för Vård-och omsorg samt
Socialpsykiatrin
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa avgifterna för Vård- och Omsorg samt
Socialpsykiatrin enligt socialförvaltningens förslag 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.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till taxa, tillämpningsanvisningar och bilaga för 2010.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§7

Drn 2009/0249-701

Medverkan i gemensam socialjour
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att delta i den gemensamma socialjouren i enlighet med
socialförvaltningens förslag och Skaraborgs socialchefsgrupps utredningsförslag.
Bakgrund
Skaraborgs kommunchefsgrupp gav socialchefsgruppen i uppdrag att utreda förutsättningarna att samverka kring socialjour. Uppdraget gick vidare till Skövde
kommun som gjort en utredning med förslag. Utredningen 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 cirka 350 tkr/år. Förslaget om en gemensam jour för tio kommuner i Skaraborg fördelas utifrån antal kommuninnevånare
och beräknas kosta 272 tkr/ år.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag och Skövde kommuns utredningsförslag.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
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§8

Dnr 2009/0021-750

Samverkan barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
socialnämnden

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enligt socialförvaltningens förslag
-att rekommendera Kommunfullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut att all barnoch 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.
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 ska bestå 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.
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.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens förslag till beslut med konsekvensbeskrivning.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§9

Godkännande av internkontroll 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna och överlämna socialförvaltningens redovisning av nämndens internkontroller för 2009 till ekonomikontoret för godkännande av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Socialförvaltningen har upprättat förslag till internkontrollplan för år 2009. Planen
har följts upp med kommentarer och kontrollmetoder avseende administrativa
kontroller och redovisningskontroller.
Underlag för beslut
Internkontrollplan för administrativa kontroller och redovisningskontroller för år
2009.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
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§ 10

Entledigande
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att entlediga Lennart Daghed (fp) från uppdraget som
ledamot i Kommunala pensionärsrådet (KPR). Oppositionspartierna får uppdraget
att föreslå en ersättare.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 11

Anmälan av protokoll
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens protokoll 2009-12-01 och 2009-12-15 har delgetts nämnden.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2009-12-15 anmäls till nämnden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 12

Anmälan av delegationsbeslut
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsavdelningens beslut för tiden 2009-12-01 t.o.m.
2009-12-31.
LSS-avdelnings beslut för tiden 2009-12-01 t.o.m. 2009-12-31.
Äldre- och handikappomsorgens beslut för tiden 2009-12-01 t.o.m. 2009-12-31.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§ 13

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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